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प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, 207६ 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशि र्मर्त 

२०७६।०८।०५ 

संशोिि 

प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि (पवहलो संशोिि)  
र्िर्मािली, २०७८                २०७८।०३।२० 

प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०७४ को दफा ६३ ले ददएको अर्िकार प्रर्ोग 
गरी प्रदेश सरकारले देहार्का र्िर्महरू बिाएको छ।  

पररच्छेद– १ 
प्रारम्भिक 

1. संम्िप्त िाम र प्रारभि: (१) र्ी र्िर्महरुको िाम “प्रदेश आर्थिक 
 कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०७६” रहेको छ। 
 (२) र्ो र्िर्मािली तरुुन्त प्रारभि हिेुछ। 
2. पररिाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स 
 र्िर्मािलीमा,- 

(क) “अर्िकार प्राप्त अर्िकारी” िन्नाले र्स र्िर्मािली 
बमोम्जम खर्ि गिे िा सोको लार्ग र्िकासा ददिे अर्िकार 
पाएको अर्िकारी सभझि ु पछि र सो शब्दले कार्म 
मकुार्म िा र्िर्मत्त िई काम गिे अर्िकारी समेतलाई 
जिाउँछ। 

(ख) “अिदुाि” िन्नाले िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थािीर् 
तह, दात ृ र्िकार् तथा संघ संस्थाहरूबाट प्रदेश 
सरकारलार्ि प्राप्त हिेु सहार्ता सभझि ुपछि। 
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(ग) “आन्तररक र्िर्न्रण” िन्नाले आ-आफ्िो कामको प्रकृर्त 
अिसुार आफू र अन्तगितका र्िकार्बाट सभपादि गररिे 
कार्िहरु र्मतव्र्र्ी र प्रिािकारी रूपमा सभपन्न हिेु गरी 
कािूिले र्ििािरण गरेको प्रविर्ा अिसुार तालकु 
र्िकार्बाट र्िरन्तर रूपमा गररिे सपुररिेिण र अिगुमि 
कार्ि सभझि ुपछि। 

(घ) "आन्तररक स्रोत" िन्नाले प्रदेश कािूि बमोम्जम प्रदेश 
सरकारले संकलि गिे दस्तरु, शलु्क, कर लगार्तका 
सबै वकर्समका आर् सभझि ुपछि। 

(ङ) “आिर्िक र्ोजिा” िन्नाले प्रदेश िीर्त तथा र्ोजिा 
आर्ोगले तोवकददएको समर्र्िर पूरा गिुि पिे र्ोजिा 
सभझि ुपछि। 

(र्) “उपशीषिक” िन्नाले व्र्र् अिमुािको वििरण पमु्स्तकामा 
उल्लेख हिेु उपशीषिक सङ्कते संख्र्ा सभझि ुपछि। 

(छ) “एकीकृत प्रदेश लेखा” िन्नाले प्रदेशस्तरका कार्ािलर्बाट 
प्राप्त प्रर्तिेदि, स्थािीर् तहबाट प्राप्त प्रर्तिदेि एिं प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् तथा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् अन्तगितका र्काई कार्ािलर्हरुबाट प्राप्त हिेु 
एकीकृत वििरण, प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हिेु अिदुाि, 
िैदेम्शक सहार्ता, आन्तररक ऋण, लगािी, प्रदेश 
सरकारको आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त आर् समेतबाट प्राप्त 
हिेु रकम समेतको आिारमा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले िावषिक रूपमा तर्ार गिे लेखा सभझि ुपछि। 

(ज) “ऐि” िन्नाले प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०७४ 
सभझि ुपछि। 
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(झ) "खर्ि शीषिक" िन्नाले व्र्र् अिमुािको रकमगत 
वििरणको शीषिकहरुको िगीकरण सभझि ुपछि। 

(ञ) “दात ृपि” िन्नाले दिपिीर् िा बहपुिीर् सभझौतािारा 
प्रदेश सरकारलाई िदेैम्शक सहार्ता (ऋण िा अिदुाि) 
उपलब्ि गराउिे र्मरराष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् िा विदेशी संघ 
संस्था सभझि ुपछि। 

(ट) “िरौटी रकम” िन्नाले कुिै काम टुङ्गो िलागेसभम सरुिण 
िापत राम्खएको सरुिण जमाित रकम (ररटेन्सि मिी) 
िा अिेष्ट मिी िा सो िापतको र्बडबण्ड िा परफरमेन्स 
बण्ड सभझि ु पछि र सो शब्दले अन्र् कुिै कारणले 
सरुिण राख्न ु पिे िई सो िापत राम्खएको रकम 
समेतलाई जिाउँछ। 

(ठ) “प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्” िन्नाले प्रदेश म्स्थत 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् सभझि ुपछि र सो शब्दले 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् समेतलाई 
जिाउँछ। 

(ड) "बजेट ददग्दशिि" िन्नाले कार्ििम तथा बजेट तर्ार गिि 
आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्बाट जारी िएको 
पमु्स्तका सभझि ुपछि।  

(ढ) "मन्रालर्" िन्नाले आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा 
मन्रालर् सभझि ुपछि। 

(ण) "मन्री" िन्नाले मखु्र्मन्री, मन्री, राज्र्मन्री तथा 
सहार्क मन्री समेत सभझि ुपछि। 

(त) “लगती राजस्ि” िन्नाले लगत कसी लगतअिसुार असलु 
उपर गररिे राजस्ि सभझि ुपछि। 
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(थ) “िस्तगुत सहार्ता” िन्नाले िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 
स्थािीर् तह, दात ृराष्ट्र िा संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त िएका 
म्जन्सी मालसामाि सभझि ु पछि र सो शब्दले िेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थािीर् तह, दात ृ राष्ट्र िा 
संघसंस्थाहरू आफैले र्िमािण गरी हस्तान्तरण गररएको 
अर्ल सभपर्त (टिि की) समेतलाई जिाउँछ। 

(द) “वििागीर् प्रमखु” िन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगितको कुिै 
र्िकार्मा कार्िरत राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणी िा सो सरह 
िा वििागीर् प्रमखुको हैर्सर्तमा काम गिे गरी तोवकएको 
पदार्िकारी सभझि ुपछि। 

(ि) "वििाग" िन्नाले प्रदेश सरकारका विषर्गत मन्रालर् 
मातहत रहिे प्रदेशस्तरका वििाग सभझि ु पछि र सो 
शब्दले वििाग सरहको अर्िकार प्रर्ोग गिे र्िदेशिालर् 
समेतलाई जिाउँछ। 

(ि) “विशेष पररम्स्थर्त” िन्नाले सखु्खा, अिािृवष्ट, अर्तिृवष्ट, 
िकुभप, बाढी, पवहरो, आगलागी, महामारी जस्ता 
प्राकृर्तक विपद् एिं प्रकोप तथा आकम्स्मक िा 
अप्रत्र्ाम्शत विशेष कारणबाट श्रृजिा िएको 
पररम्स्थर्तलाई सभझि ुपछि। 

(प) “सरकारी रकम” िन्नाले प्रदेश सरकारलाई राजस्िको 
रूपमा िा अन्र् कुिै वकर्समबाट प्राप्त हिेु रकम सभझि ु
पछि।  

(फ) “सदर स्र्ाहा” िन्नाले सरुिण िापत िरौटी खातामा जभमा 
रहेको िरौटी रकमलाई र्स र्िर्मािली बमोम्जम प्रदेश 
सम्ित कोषमा दाम्खला गिे कार्ि सभझि ुपछि। 
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(ब) “सरकारी बाँकी” िन्नाले ऐिको दफा २ को खण्ड (ग) 
बमोम्जम असलु उपर गिुि पिे रकम सभझि ुपछि। 

(ि) “सोझ ै िकु्तािी” िन्नाले विशेष, र्भप्रेष्ट खातामा रहेको 
रकमबाट खर्ि गररिे रकम िा सभबम्न्ित आर्ोजिा 
कार्ािलर्को माग अिसुार दात ृ पिबाटै सभबम्न्ित 
व्र्म्क्त, फमि, कभपिी, संस्था िा आपूर्तिकतािलाई सोझ ै
िकु्तािी ददिे िा दात ृपिले सोझै िकु्तािी गिे प्रविर्ा 
सभझि ुपछि। 

(म) “शीषिक” िन्नाले व्र्र् अिमुािको वििरण पमु्स्तकामा 
उल्लेख हिेु अिदुाि संख्र्ा सभझि ुपछि। 

(र्) “हसिली राजस्ि” िन्नाले लगती राजस्ि बाहेक पटके 
रूपमा शलु्क, दस्तरु, र्ललाम र्बिी, बोलपर फाराम 
र्बिी आददबाट प्राप्त हिेु राजस्ि सभझि ुपछि। 

पररच्छेद– २ 
प्रदेश सम् र्त कोष तथा खाता सिालि सभबन्िी व्र्िस्था 

3. प्रदेश सम्ित कोषको सिालि तथा प्रर्ोग: (१) प्रदेश सम्ितकोष 
 सिालिका लार्ग प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले समर् समर्मा 
 तोवकददए बमोम्जमका खाताहरू रहिेछि।् 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमका खाताहरूको सिालि प्रदेश 
लेखार्िर्न्रक कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जम प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा अन्र् कार्ािलर्ले गिेछ। 

(३) प्रदेश सम्ित कोषको खाता प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र र्िजले 
तोकेको अर्िकृतको संर्कु्त दस्तखतबाट सिालि हिेुछ। खाता 
सिालिका लार्ग मन्रालर्का सम्र्िबाट दस्तखत िमिुा प्रमाम्णत गिुि 
पिेछ। 
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(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जमका खाताहरूमा आर्थिक िषिको 
अन्त्र्मा बाँकी रहेको विर्िर्ोम्जत रकम प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जम गिुि पिेछ। 

(५) प्रदेश सरकारले प्रदेश सम्ित कोषको प्रर्ोग  सालबसाली 
रूपमा जारी हिेु विर्िर्ोजि ऐि, पेश्की खर्ि ऐि,  पूरक ऐि, उिारो 
खर्ि ऐि तथा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम गिेछ।  

4. प्रदेश सम्ित कोषबाट िकु्तािी: (१) सालबसाली पेश्की खर्ि ऐि िा 
विर्िर्ोजि ऐि जारी िएपर्छ मन्रालर्ले ददएको अर्िकारको आिारमा 
स्िीकृत बजेट वििरण अिसुार प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके 
बमोम्जम प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबम्न्ित कार्ािलर्को 
िकु्तािी आदेश बमोम्जम प्रदेश सम्ित कोषबाट रकम िकु्तािी ददिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम सम् र्त कोषबाट रकम िकु्तािी 
ददि िसवकिे अिस्थामा त्र्सको जािकारी सभबम्न्ित कार्ािलर्लाई 
ददिपुिेछ।  

5. खाता खोल्ि स्िीकृर्त र्लि ु पिे: प्रदेश सम्ित कोषबाट सरकारी 
 कारोबार गिि र्िर्म ७ को उपर्िर्म (१) बमोम्जम तोवकएको 
 बैंकमा मार एकल कोष खाता प्रणालीमा आिाररत प्रदेश सरकारले 
स्िीकृत गरेको विद्यतुीर् प्रणालीबाट िकु्तािी र्लिे गरी सरकारी अड्डाखािा 
(स/अ) समूहको बैंक खाता खोल्ि स्िीकृर्त ददर्िेछ। 

6. एकल कोष खाता सिालि: (१) र्िर्म ४ को उपर्िर्म (१) 
 बमोम्जम एकल कोष खाता प्रणाली अिसुार िकु्तािी आदेशमा 
 कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र आर्थिक प्रशासि 
 शाखा प्रमखु िा र्िजले तोकेको आर्थिक प्रशासि शाखाको 
 कमिर्ारीको संर्कु्त दस्तखतबाट सिालि गिुि पिेछ। आर्थिक 
 प्रशासि शाखाको दरिन्दी ररक्त िएको िा दरिन्दी िरहेको 
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 अिस्थामा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको लेखा 
 समूहको कमिर्ारीबाट त्र्स्तो खाताको सिालि गिुि पिेछ। 
 प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा समूहको कमिर्ारी उपलब्ि 
गराउि िसकेको अिस्थामा सभबम्न्ित कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको 
कमिर्ारी र कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारीको संर्कु्त 
दस्तखतबाट गिुि पिेछ। 

(२) प्रदेशको राजिािी रहेको म्जल्ला म्स्थत कार्ािलर्हरुको 
दस्तखत िमिुाको प्रमाम्णत गिे कार्ि प्रदेश लेखा  र्िर्न्रक िा र्िजले 
तोकेको अर्िकृत कमिर्ारीबाट गराउि ुपिेछ। प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् िरहेको म्जल्लाको हकमा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको लेखा समूहको कमिर्ारीबाट गराउि ु
पिेछ।  

7. सरकारी रकम सभबन्िी व्र्िस्था: (१) र्िर्म ४ बमोम्जम प्रदेश 
मातहतका कार्ािलर्को िाममा हिेु िकु्तािी आदेश अिसुारको रकम 
िेपाल राष्ट्र बैंक िा सरकारी कारोबार गिे गरी तोवकएको  बैंकबाट 
िकु्तािी र्लि ु पिेछ। प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामशिमा 
िेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गिे बैंक तोक्ि सक्िेछ। 

(२) प्रदेश सरकारी कारोबारको लार्ग प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को परामशिमा िेपाल राष्ट्र बैंक िा िेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको 
बैंकले प्रदेश सरकारी कारोबार र्िदेम्शका तर्ार  गरी लागू गिुि 
पिेछ। 

   (३) सरकारी कारोबार सिालिको लार्ग विर्िन्न 
कार्ािलर्हरूमा रकम उपलब्ि गराउि बैंकहरूमा कोषको व्र्िस्था 
िेपाल राष्ट्र बैंकले र्मलाउि ुपिेछ।  
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पररच्छेद– ३ 

राजस्ि दाम्खला र राजस्ि लेखा 

8. राजस्ि रकम बझु्िे र दाम्खला गिे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम प्राप्त 
िएको राजस्ि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को र्िदेशि अिसुार 
राजस्ि आजिि गिे कार्ािलर्को कार्ािलर् कोड िभबर राखी प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा रहेको सरकारी कारोबार गिे बैंकमा 
खोर्लएको राजस्ि खाता (िि ्अपरेवटि रेर्िन्रू् अकाउन्ट) मा जभमा 
गिुि पिेछ। 

(२) राजस्ि आजिि गिे कार्ािलर्ले करदाता िा सेिाग्राहीबाट 
प्राप्त हिेु राजस्ि रकम उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोम्जमको 
खातामा जभमा गिुि पिेछ। करदाताबाट सोझै बैंकमा जभमा िई प्राप्त 
हिु आएको बैंक िौर्र र कार्ािलर्ले िगद संकलि गरी बैंकमा दाम्खला 
गरेको बैंक िौर्र कार्ािलर् कोड िभबरसवहत प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को िाममा रहेको खातामा जभमा हिेु रकमको लेखांकि गरी 
से्रस्ता राख्न ु पिेछ। बेरुज ु रकम असलु िएमा बरेुज ुकार्म िएको 
कार्ािलर्को कोड िभबरसवहत प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा 
रहेको राजस्ि खातामा जभमा गररएको बैंक िौर्र संलग्ि गरी सभबम्न्ित 
कार्ािलर्ले गोश्वारा िौर्र उठाई त्र्स्तो रकमको आभदािी जिाई लेखा 
राख्न ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापर्ि 
कार्ािलर्ले दस हजार रूपैर्ाँसभमको िगदै बमु्झर्लई त्र्स्तो राजस्ि 
रकम दैर्िक रूपमा उपर्िर्म (१) बमोम्जमको खातामा जभमा गिुि 
पिेछ र िगद राजस्ि आभदािी बैंक दाम्खला वििरणमा प्रविष्ट गिुि 
पिेछ। दैर्िक रूपमा बैंक दाम्खला गिि िसवकिे िएमा कार्ािलर् 
प्रमखुले कारण उल्लेख गरी सात ददिर्िर त्र्स्तो िगद बैंक दाम्खला 
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गिुि पिेछ। कार्ािलर् हातार्िर बैंक सवुििा उपलब्ि िएको अिस्थामा 
िगद बझु्ि पार्िे छैि। 

(४) करदाता िा सेिाग्राहीबाट र्के िा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त 
िएको रकम सभबम्न्ित बैंकबाट राजस्ि खातामा जभमा िएको िौर्र 
प्राप्त िएपर्छ मार कार्ािलर्ले आभदािी जिाउि ुपिेछ। 

(५) कार्ािलर्मा िगद िा बैंक िौर्रको रूपमा प्राप्त िएको 
जिुसकैु राजस्ि रकम आभदािी रर्सद काटी सभबम्न्ित खातामा आभदािी 
जिाउि ुपिेछ। 

(६) राजस्ि बेरुज ु असलु उपर िएमा सभबम्न्ित राजस्ि 
शीषिकमा िै आभदािी बाँध्ि ुपिेछ। 

(७) राजस्ि संकलि, लेखांकि र प्रर्तिेदि समेतको 
कारोबारको लार्ग राजस्ि लेखा प्रणाली सभबन्िी एकल विद्यतुीर् खाता 
प्रणाली प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत गरी लागू गिि सवकिेछ। 

9. राजस्ि लेखा अद्यािर्िक गरी राख् िे: प्रत्रे्क कार्ािलर्ले िेपाल 
 सरकारबाट स्िीकृत राजस्ि िगीकरण र व्र्ाख्र्ा अिरुूप लगती 
 तथा हसिली राजस्ि आभदािी दाम्खला गरी र्िर्म ८ बमोम्जम 
 आभदािी जिाउँदा दोहोरो से्रस्ता प्रणाली अिसुार राजस्ि से्रस्ताको 
 लार्ग महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँर्ामा लेखा 
 अद्यािर्िक गरी राख्न ु पिेछ र लेखामा र्िड्िे प्रमाम्णत 
 कागजातहरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्न ुपिेछ। 

10. मार्सक प्रर्तिेदि पेश गिे: राजस्ि आभदािी गिे प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
सभबम्न्ित बैंकमा जभमा िएको राजस्िको बैंक वहसाब र्मलाि गरी 
मवहिा िकु्ताि िएको सात ददिर्िर मार्सक वििरण तर्ार गरी तालकु 
कार्ािलर् र सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि 
पिेछ।  
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11. वििरण पेश गिुिपिे: र्िर्म १० को प्रर्तिेदिको अर्तररक्त तालकु 
 कार्ािलर्ले माग गरे बमोम्जमको प्रर्तिेदि तथा वििरण राजस्ि 
 आजिि गिे कार्ािलर्ले पेश गिुि पिेछ। 
12. राजस्िको िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गिे: प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 

 आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस ददिर्िर लगती राजस्िको रकम र 
असलु हिु बाँकी रकम तथा हसिली राजस्ि समेतको कच्र्ािारी समेत 
र्िडाई राजस्िको िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी तालकु कार्ािलर्, 
सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको 
कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 

13. म्जल्लािरको राजस्ि वििरण तर्ार गिे: सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
 र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले र्िर्म १२ बमोम्जम प्राप्त आर्थिक 
 वििरणको आिारमा म्जल्लाम्स्थत राजस्ि आजिि गिे सबै 
 कार्ािलर्को राजस्िको वििरण तर्ार गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 
14. राजश्वको एकीकृत आर्थिक वििरण तर्ार गिुिपिे: प्रदेश लेखा 
 र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेशम्स्थत कार्ािलर्हरुबाट संकर्लत 
 राजश्वको िावषिक आर्थिक वििरणको एकीकृत वििरण तर्ार गरी 
 आर्थिक िषि समाप्त िएको साठी ददिर्िर मन्रालर्, महालेखा 
 र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेश गिुि 
 पिेछ।  
15. कार्ािलर् प्रमखुले र्िरीिण गिि सक्िे: कार्ािलर् प्रमखुले प्रत्रे्क 
 मवहिा राजस्ि उठ्ि छुट िए िा ििएको र राजस्ि लेखा तथा 
 दाम्खलाको र्िरीिण गरी राजस्ि वहिार्मिा िए िा ििएको र 
 र्िर्म ९ बमोम्जम लगती तथा हसिली राजस्िको लेखा रहे 
 िरहेको र्वकि गिुि पिेछ। र्सरी र्िरीिण िए िा ििएको कुरा 
 आन्तररक लेखा परीिण गदाि हेिुि पिेछ।  
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16. लेखापरीिण गराउिे: (१) कार्ािलर्मा आभदािी िएको राजस्िको 
 आन्तररक लेखापरीिण प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश 
 लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जम गराउि ु पिेछ। 
 अम्न्तम लेखा परीिण गदाि वहसाब संशोिि िएमा सभबम्न्ित 
 कार्ािलर्ले संशोर्ित आर्थिक वििरण तर्ार गरी सभबम्न्ित प्रदेश 
 लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
 कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ।  

   (२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम संशोर्ित वहसाब प्राप्त हिु आएमा 
सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले संशोिि सवहतको 
अम्न्तम वििरण प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले पर्ि र्िर्म १४ बमोम्जम तालकु 
कार्ािलर्ले तर्ार गरेको प्रादेम्शक राजस्ि लेखासँग र्िडाई अम्न्तम 
वििरण तर्ार गिुि पिेछ। 

17. कार्ािलर् प्रमखु उत्तरदार्ी हिेु: राजस्ि रकम बैंक दाम्खला गिे, 
 गराउिे र लेखा राख् िे, राख्न लगाउिे उत्तरदावर्त्ि कार्ािलर् 
 प्रमखु माफि त लेखा प्रमखुको हिेुछ।  

पररच्छेद- ४  

बजेट तथा कार्ििम सभबन्िी व्र्िस्था 

18. स्रोत अिमुाि र खर्िको सीमा र्ििािरण गिुिपिे: (१) आगामी 
 आर्थिक िषिको बजेट तथा कार्ििम तजुिमा गिे प्रर्ोजिको लार्ग 
 उपलब्ि हिेु स्रोत र गिि सवकिे खर्िको सीमा पूिाििमुाि ऐिले 
 तोके बमोम्जमको समर्र्िर मन्रालर्ले तर्ारगरी सक्िपुिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम स्रोत अिमुाि र खर्िको सीमा 
र्ििािरण गिे प्रर्ोजिको लार्ग देहार् बमोम्जमको स्रोत अिमुाि सर्मर्त 
रहिेछ:- 
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(क) मन्री, आर्थिक मार्मला तथा 

 र्ोजिा  मन्रालर् -संर्ोजक 

(ख) प्रदेश िीर्त तथा र्ोजिा  

 आर्ोगका उपाध्र्ि  -सदस्र् 

(ग) सम्र्ि, आर्थिक मार्मला तथा 

 र्ोजिा मन्रालर् -सदस्र् 

(घ) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक -सदस्र् 

(ङ) प्रर्तर्िर्ि (र्िदेशकस्तर), िेपाल 

 राष्ट्र बैंक  -सदस्र् 

(र्) महाशाखा प्रमखु (बजेट), आर्थिक 

 मार्मला तथा  र्ोजिा मन्रालर्       -सदस्र्  

(छ) महाशाखा प्रमखु (राजश्व), आर्थिक 

 मार्मला तथार्ोजिा मन्रालर्    -सदस्र् सम्र्ि 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जमको सर्मर्तले आिश्र्कता अिसुार 
विषर् विज्ञ र विषर्गत मन्रालर्को सम्र्ि समेतलाई िैठकमा आमम्न्रत 
गिि सक्िेछ।  

(४) सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोम्जम 
 हिेुछः- 

(क) आर्थिक पररसूर्कहरुको विश्लेषण गरी समवष्टगत 
आर्थिक संरर्िा तर्ार गिे, 

(ख) आगामी तीि आर्थिक िषिको बजेटको कुल सीमा 
सवहतको मध्र्कालीि खर्ि संरर्िा र्ििािरण गिे, 
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(ग) राजस्ि, िदेैम्शक अिदुाि र ऋण तथा आन्तररक 
ऋणको प्रिपेण गिे, 

(घ) राजस्ि बाँडफाडँबाट प्राप्त हिेु आर्, अिदुािबाट प्राप्त 
हिेु रकम तथा अन्र् आर्को प्रिपेण गिे, 

(ङ) कुल बजेटमा र्ालू, पूँजीगत र वित्तीर् िेरको वहस्सा 
र्ििािरण गिे, 

(र्) सर्मर्तले स्रोतको अिमुाि र खर्िको सीमा र्ििािरण 
गरी सो को र्लम्खत प्रर्तिेदि मन्रालर् समि पेश 
गिे। 

(५) सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि आफै र्ििािरण गिि सक्िेछ। 

19. मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तर्ार गिुिपिे: (१) प्रत्रे्क आर्थिक 
 िषिको बजेट तजुिमा गिुि अम्घ मन्रालर्ले आगामी तीि आर्थिक 
 िषिको आभदािी र खर्ि प्रिपेण सवहतको अिसूुर्ी- १ बमोम्जमको 
 ढाँर्ामा मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तर्ार गिुि पिेछ। खर्ि संरर्िा 
 तर्ार गदाि आिर्िक र्ोजिालाई मागिदशििको रूपमा र्लि ुपिेछ। र्ोजिा 
तथा कार्ििमको प्राथर्मकीकरणको आिार मन्रालर्ले र्ििािरण गरे 
बमोम्जम हिेुछ। 

(२) मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तर्ार गिे कार्िविर्ि 
मन्रालर्ले र्ििािरण गरे बमोम्जम हिेुछ। 

20. बजेट तजुिमा गिे: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले तालकु र्िकार्को 
 र्िदेशि र मन्रालर्ले र्ििािरण गरेको बजेट सीमा, बजेट तजुिमा 
 ददग्दशिि र पररपरको अिीिमा रही आफ्िो उदे्दश्र् अिरुूपको 
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 कार्ि सभपादि गिि लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा आगामी 
 आर्थिक िषिको लार्ग बजेट तजुिमा गिुि पिेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले मन्रालर्को र्सफाररसमा बहिुषीर् 
आर्ोजिा तोवक बजेट विर्िर्ोजि गिि सक्िेछ।बहिुषीर् आर्ोजिा 
बाहेक अन्र् आर्ोजिा तथा कार्ििमको लार्ग मन्रालर्ले आगामी 
आर्थिक िषिको र्ोजिा तथा कार्ििमको सभबन्िमा प्राथर्मकता तथा 
िीर्तगत लक्ष्र् र्ििािरण गरी उपर्िर्म (१) बमोम्जमको पररपर हिु ु
अगािै सभबम्न्ित मन्रालर्लाई आिश्र्क मागिदशिि उपलब्ि गराउि ु
पिेछ।  

(३) आिर्िक र्ोजिाको लक्ष्र्, िीर्त र मन्रालर्को 
मागिदशििलाई समेत ध्र्ािमा राखी प्रदेश सरकारले गिुि पिे काम, 
हार्सल गिे लक्ष्र्, कार्ििम र आर्थिक स्रोत तथा देहार्का कुराहरूलाई 
समेत दृवष्टगत गरी सभबम्न्ित मन्रालर् र र्िकार् समेतको सल्लाह 
र्लई आगामी िषिको लार्ग मन्रालर्ले िेरगत र मन्रालर्गत बजेट 
रकमको सीमा र्ििािरण गरी र्ििािररत बजेट रकमको सीमा र बजेट 
तजुिमा ददग्दशिि बमोम्जम सभबम्न्ित र्िकार्हरूलाई बजेट पेश गिे 
समर् तोवक मन्रालर्ले पररपर गिेछः- 

(क) साल बसाली गिुि पिे कामहरू,  

(ख) आिर्िक र्ोजिाले लक्ष्र् गरेका कामहरू,  

(ग) र्ालू िर्रहेका काम िा आर्ोजिाहरू,  

(घ) िैदेम्शक सहार्ताका सभझौतामा उल्लेख िए 
बमोम्जमको अिर्िमा गिुि पिे कामहरू,  

(ङ) प्रदेश सरकारका िीर्त र कार्ििम अिसुारका 
कामहरू,  
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(र्) र्रिषीर् बजेट सीमा तोवकएको िए सो बमोम्जमका 
कार्ििमहरू,  

(छ) अन्र् आिश्र्क कुराहरू। 

(४) प्रदेश बजेट तजुिमा ददग्दशिि जारी ििएसभम मन्रालर्बाट 
जारी िएको मागिदशििलाई आिार मानु्नपिेछ। 

21. बजेट तथा कार्ििम तर्ार गरी पेश गिे: (१) र्िर्म २० मा उल्लेख 
िए बमोम्जम कार्ािलर्लाई आगामी िषिको लार्ग र्ावहिे बजेट र 
कार्ििम अिसूुर्ी-२ को ढाँर्ामा तर्ार गरी मन्रालर्िारा र्ििािररत 
समर्र्िर तालकु र्िकार्मा पेश गिुि सभबम्न्ित सबै कार्ािलर् प्रमखुको 
कतिव्र् हिेुछ। 

(२) सभबम्न्ित कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोम्जम बजेट तथा 
कार्ििम पेश गदाि र्ालू िषिको छ मवहिासभमको प्रगर्त वििरण 
अिसूुर्ी- ३ बमोम्जमको ढारँ्ामा संलग्ि गरी पठाउि ुपिेछ। साथै र्ालू 
कार्ििम िा आर्ोजिा िए गिुि पिे कामको कुल पररमाण र लागत, 
सोमध्रे् गत िषिसभम सभपन्न िएको पररमाण र खर्ि, र्ालू िषिमा सभपन्न 
गररिे कामको पररमाण र लागत, र्ालू छ मवहिामा सभपन्न पररमाणसवहत 
आगामी िषिमा पर्ि र्ालू राख्न ुपिे िए त्र्सको पररमाण र बजेटसमेत 
पेश गिुि पिेछ। 

(३) िावषिक बजेट कार्ििम र कार्ािन्िर्ि तार्लका बिाउँदा 
िावषिक खररद र्ोजिा र खररद गरुूर्ोजिालाई दृवष्टगत गरी बिाउि ु
पिेछ। कार्ििम सरु्ारुरूपले कार्ािन्िर्ि गराउि र र्ििािररत समर्र्िर 
कार्ि सभपन्न गिि अन्र् र्िकार्सँग र्लि ुपिे सहर्ोग र स्िीकृर्त बारे 
परार्ार र छलफल गिे कार्ि तथा लागत अिमुाि तर्ार गिे, ठेक्कापट्टा 
स्िीकृत गिे कार्िसमेत प्रथम र्ौमार्सक अिर्िमा सभपन्न गररसक्ि ु
पिेछ। 
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(४) कार्ािलर्हरूले खर्ि सभबन्िी बजेट पेश गदाि आफ्िो 
कार्ािलर्बाट उठ्ती हिेु राजस्ि रकमको पर्ि बजेट तजुिमा ददग्दशििमा 
उल्लेख िए बमोम्जमको ढाँर्ामा राजस्ि अिमुाि बिाई पशे गिुि पिेछ। 

(५) कार्ििमगत बजेट तजुिमा गदाि आर्थिक प्रशासि शाखा 
प्रमखुको सहिार्गता हिु ुपिेछ। 

(६) पूरक बजेट पेश गिि प्रदेश सरकारको र्िदेशि िएमा 
र्िदेशिबमोम्जम गिुि पिेछ।  

22. बजेट तर्ारीमा तालकु र्िकार्को कतिव्र्: (१) र्िर्म २१ मा उल्लेख 
िए बमोम्जम बजेट सीमार्िर रहेर आिश्र्क बाँडफाँड गरी सीमा तोवक 
बजेट तर्ार गिि गराउि लगाउिे कतिव्र् सभबम्न्ित तालकु र्िकार्को 
हिेुछ। सभबम्न्ित तालकु र्िकार्ले आफू अन्तगित रहेका वििाग िा 
कार्ािलर्लाई मन्रालर्बाट बजेट तजुिमा सभबन्िी पररपर प्राप्त िएको 
सात ददिर्िर बजेट तर्ार गिे र्िदेशि पठाई सक्िपुिेछ। 

   (२) मातहतका कार्ािलर्बाट बजेट अिमुाि तथा िावषिक 
 कार्ििम प्राप्त िएपर्छ सो अध्र्र्ि गरी बजेट सीमा, आिर्िक 
 र्ोजिाको िीर्तअिरुूप र उपलम्ब्िमूलक िए िा ििएको जारँ्ी 
 अम्न्तम रूप ददई बजेट तजुिमा ददग्दशिि र मन्रालर्को पररपरको 
 अर्तररक्त र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) बमोम्जम िावषिक कार्ििम 
समेत तर्ार गरी मन्रालर्ले तोकेको समर्मा पगु्िे गरी सभबम्न्ित 
मन्रालर्ले मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम बजेटलाई अम्न्तम रूप ददँदा बजेट 
सीमा अिरुूप िए िा ििएको र उपलम्ब्िमूलक िए िा ििएको प्रष्ट 
गिुि पिेछ। 

23. आर्ोजिा स्िीकृत गिे गराउिे: (१) विकास आर्ोजिाको बजेट 
 तजुिमा गदाि प्रस्तावित आर्ोजिाको सभिाव्र्ता अध्र्र्ि र आर्थिक, 
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 प्राविर्िक, िातािरणीर् तथा प्रशासकीर् उपर्कु्तताको आिारमा 
 त्र्सबाट हिेु प्रर्तफल समेतको विर्ार गरी प्रदेश सरकारबाट 
 त्र्स्तो आर्ोजिा स्िीकृत िएको हिु ुपिेछ।म्जल्लास्तरीर् आर्ोजिा, 
मन्रालर्को िीर्तर्िर रही सभबम्न्ित मन्रालर्का  सम्र्िले र प्रदेश 

स्तरीर् आर्ोजिा मन्रालर्ले स्िीकृत गिुिपिेछ। आर्ोजिा स्िीकृत गिे 
आिार अिसूुर्ी- ४ मा उल्लेख िए बमोम्जम हिेुछ। र्सरी स्िीकृत 
आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गििको लार्ग विस्ततृ सिेिण, ड्रर्ङ्ग, र्डजार्ि, 
लागत अिमुाि र सोअिसुार िावषिक कार्ििम र्िम्ित गरी सोही 
आिारमा िावषिक बजेट तजुिमा गिुि पिेछ।  

तर दशलाख रूपैर्ाँिन्दा कम लागत पिे आर्ोजिाको 
सभबन्िमा उपर्ुिक्त विर्ि अपिाई आर्ोजिा स्िीकृत गिि सभिि ििएमा 
कामको आिश्र्कता, लागत, त्र्सबाट हिेु उत्पादि िा रोजगारी िृवद्ध 
िा अन्र् आर्थिक सामाम्जक उदे्दश्र् प्रार्प्तको वििरण खुलाई त्र्सको 
आिारमा सभबम्न्ित मन्रालर्ले स्िीकृत गरी बजेटमा समािेश गराई 
काम गराउि सक्िेछ। र्सको जािकारी  मन्रालर्लाई ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम स्िीकृत आर्ोजिाको वििरण 
सभबम्न्ित मन्रालर्ले एक प्रर्त प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ। 

24. कार्ििम स्िीकृत गिे: (१) कार्ािलर्को उदे्दश्र्, िीर्तगत लक्ष्र् र 
स्िीकृत बजेट अन्तगित र्िर्म २३ को उपर्िर्म (१) को अिीिमा 
रही आफ्िो मन्रालर् र अन्तगित सिालि हिेु कार्ििम सभबम्न्ित 
मन्रालर्ले स्िीकृत गिुि पिेछ। र्सरी स्िीकृत िएको कार्ििमको 
जािकारी मन्रालर्लाई ददि ुपिेछ। 

(२) मन्रालर्बाट स्िीकृत कार्ििम, अम्ख्तर्ारी तथा मागिदशिि 
जारी गिे काम विर्िर्ोजि ऐि जारी िएको सात ददिर्िर सभपन्न 
गररसक्ि ुपिेछ।  
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(३) सभबम्न्ित मन्रालर्बाट मातहतका कार्ािलर्को स्िीकृत 
कार्ििम, अम्ख्तर्ारी तथा बजेट कार्ािन्िर्ि मागिदशिि जारी गिे काम 
मन्रालर्बाट अम्ख्तर्ारी तथा बजेट कार्ािन्िर्ि मागिदशिि जारी िएको 
सात ददिर्िर सभबम्न्ित कार्ािलर्मा पठाई सक्ि ुपिेछ। 

(४) सभबम्न्ित मन्रालर्ले उपर्िर्म (३) बमोम्जम स्िीकृत 
िावषिक कार्ििमको जािकारी महालेखा परीिकको कार्ािलर्, मन्रालर् 
र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ।  

25. कार्ििम संशोिि गिे: कार्ािलर्ले स्िीकृत कार्ििम कार्ािन्िर्ि गिे 
र्सलर्सलामा स्थािीर् पररम्स्थर्तलाई समेत ध्र्ािमा राखी त्र्स्तो 
कार्ििमको उदे्दश्र्, लक्ष्र्, स्िीकृत बजेट र आिर्िक र्ोजिा अिकूुल 
हिेु गरी त्र्स्तो कार्ििमलाई संशोिि गिि आिश्र्क ठािेमा संशोिि 
गिुि पिे स्पष्ट कारण खोली तालकु मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लई लागत 
िबढ्िे गरी त्र्स्तो कार्ििममा आिश्र्क संशोिि गिि सक्िेछ। र्सरी 
कार्ििममा गररएको संशोििको जािकारी सभबम्न्ित कार्ािलर्ले 
मन्रालर्लाई ददिपुिेछ।  

26. र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण पेश गिे: बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि 
गिे प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अिसूुर्ी- ३ बमोम्जमको ढारँ्ामा र्ौमार्सक 
प्रगर्त वििरण तर्ार गरी तालकु र्िकार् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

27. बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि प्रगर्त समीिा गिे: (१) र्िर्म 
 २६ बमोम्जम र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण प्राप्त िएपर्छ तालकु 
 र्िकार्ले त्र्सको िौर्तक र वित्तीर् पिको समीिा गिुि पिेछ र 
 सबै कार्ािलर्बाट प्रगर्त वििरण प्राप्त गरी प्रदेशस्तरको प्रगर्त 
 वििरण तर्ार गरी त्र्सको िौर्तक र वित्तीर् पिको सामूवहक 
 समीिा गिुि पिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम गररिे समीिामा प्रगर्त कम हिु ु
र लक्ष्र् हार्सल हुि िसक्िकुा प्रमखु कारणहरू र सोको र्िर्मत्त 
म्जभमेिार व्र्म्क्त समेतको पवहर्ाि गिुि पिेछ।त्र्स्तो समीिामा 
सिुारका लार्ग र्ाल्ि ुपिे कदमहरू र म्जभमेिार व्र्म्क्त उपर गिुि पिे 
कारबाही पर्ि उल्लेख हिु ुपिेछ। 

(३) तालकु र्िकार्का प्रमखुले बजेट तथा कार्ििम अिसुार 
प्रगर्त िए िा ििएको तथा बािा अड्काउ परेको िए सो फुकाई ददिे 
एिं केही र्िदेशि ददि ुपिे िए सो समेत ददिे र म्जभमेिार व्र्म्क्त उपर 
कारबाही गिुि पिे िए सो समेत प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम गिुि पिेछ। 

(४) र्स र्िर्म बमोम्जम प्रगर्त वििरण प्राप्त ििए तालकु 
र्िकार्ले ताकेता गरी प्रगर्त वििरण प्राप्त गिुि पिेछ। प्रगर्त वििरण 
तोवकददएको समर्मा िपठाउिे कार्ािलर् प्रमखुको तलब रोक्का गिि 
सवकिेछ। 

(५) सभबम्न्ित र्काई तथा कार्ािलर्का तालकु र्िकार्ले बजेट 
शीषिक,उपशीषिकको आिारमा र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी 
मन्रालर्मा र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्िर पठाउि ु
पिेछ। त्र्स्तो र्ौमार्सक प्रगर्त वििरणको आिारमा मन्रालर्ले िावषिक 
बजेटको मध्र्ािर्ि मूल्र्ाङ्कि गरी प्रर्तिेदि फागिु मसान्तसभम प्रकाशि 
गिेछ। 

28. िैदेम्शक सहार्ता बजेट वििरणमा समािशे गिे: (१) कुिै पर्ि 
 कार्ािलर्ले विदेशी संघ, संस्था, एजेन्सी िा राष्ट्रबाट कुिै पर्ि 
 वकर्समको िगदी िा म्जन्सी सहार्ता प्राप्त गदाि िा प्राप्त गिे 
 सभझौता गदाि िेपाल सरकार, अथि मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लि ु
 पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम प्राप्त िएको िा हिेु सहार्तालाई 
कार्ािलर्ले िावषिक कार्ििम तथा बजेटमा प्रर्तर्बम्भित गराई आभदािी 
खर्ि गिुि पिेछ। 
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(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम िैदेम्शक सहार्ता बजेटमा 
प्रर्तर्बम्भित गदाि मन्रालर्ले विर्िर्ोजि बजेट रकममा समािेश गिुि 
पिेछ। 

(४) मन्रालर्ले िेपाल सरकार, अथि मन्रालर्बाट पूिि स्िीकृर्त 
र्लएर मार िैदेम्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता गिि सक्िेछ। त्र्स्तो 
सभझौता िएपर्छ सोको प्रर्त महालेखा परीिकको कार्ािलर्, िेपाल 
सरकार, अथि मन्रालर्, महालेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर् र प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रकको कार्ािलर्मा तीस ददिर्िर पठाई सक्िपुिेछ। 

29. िैदेम्शक सहार्ता अन्तगित खर्ि हिु बाकँी रकम र्वकि गिुि पिे: 
 (१) र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् संघ संस्थाबाट प्राप्त िएको िैदेम्शक ऋण, 
अिदुाि िा सहर्ोगबाट सिार्लत आर्ोजिाले िावषिक कार्ििम तर्ार 
गरी पठाउँदा र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् संघ संस्थासगँ िैदेम्शक ऋण 
अिदुाि सहर्ोगका सभबन्िमा िएको सभझौताका विर्िन्न शीषिकमा 
व्र्िम्स्थत रकम मध्रे् र्ालू िषिको अन्त्र् सभममा खर्ि िई आगामी 
आर्थिक िषिको लार्ग के कर्त बर्त रहन्छ िने्न कुरा समेत अिसूुर्ी- 
५, अिसूुर्ी- ६, अिसूुर्ी- ७ र अिसूुर्ी- ८ बमोम्जमका ढारँ्ाका फाराम 
िरी पेश गिुि पिेछ। र्सरी पेश गररसकेका फाराममा िररएका 
अंकहरूलाई िैदेम्शक सहार्ता प्रदाि गिे र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् संघ 
संस्थाको सहार्ता वििरण प्रर्तिेदिले पषु्ट्याईं गरेको हिु ुपिेछ। 

   (२) एउटै िदेैम्शक सहार्ता सभझौता अन्तरगत प्राप्त ऋण 

अिदुाि सहर्ोग एकिन्दा बढी र्िकार्ले उपर्ोग िा खर्ि  गिे िस्था 
िई तीमध्रे् कुिै र्िकार्लाई संर्ोजक तोवकएको िए सो र्िकार्ले र 
संर्ोजक ितोवकएको िए सबैिन्दा बढी सहर्ोग उपर्ोग गिे र्िकार्ले 
सभपूणि वििरण समार्ोजि गरी उपर्िर्म (१) बमोम्जम पेश गिुिपिेछ। 
संर्ोजि गिे र्िकार् िषै वपच्छे फरक फरक हिेु िएमा सरुु िषिमा जिु 
र्िकार्बाट संर्ोजि गररएको हो, सोही र्िकार्ले सो कार्ि गिुि पिेछ।  
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(३) एउटै िैदेम्शक ऋण, अिदुाि सहर्ोग सभबन्िी सभझौता 
अन्तगित िदेैम्शक सहार्ता उपर्ोग गिे सबै र्िकार्लाई मन्रालर्ले 
एकै पटक उपम्स्थत गराई बजेट छलफल गिुि पिेछ।  

30. िैदेम्शक सहार्ताको आर्थिक पि तथा लेखापरीिण सभबन्िमा रार् 
 र्लिे: िैदेम्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता गिुि अम्घ सभबम्न्ित 
 कार्ािलर्ले लेखा परीिण सभबन्िमा महालेखा परीिकको 
 कार्ािलर्को र आर्थिक पि सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्को रार् र्लि ुपिेछ। 

31. बजेट तथा कार्ििमलाई अम्न्तम रूप ददिे: (१) र्स र्िर्मािली 
 बमोम्जम सबै र्िकार्बाट बजेट तथा कार्ििम प्राप्त गरी आिश्र्क 
 छलफल समेत गरी बजेट तथा कार्ििमलाई अम्न्तम रूप ददिे 
 काम मन्रालर्ले गिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम बजेट तथा कार्ििमलाई अम्न्तम 
रूप ददँदा र्िर्म २१ बमोम्जम तर्ार गरी पेश हिु आएको बजेट वििरण 
मार्थ मन्रालर्ले प्रदेशको आर्थिक म्स्थर्त विर्ार गरी सभबम्न्ित 
मन्रालर्सँग परामशि गरी थपघट गिि सक्िेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम मन्रालर्ले बजेट थपघट गदाि 
सभबम्न्ित मन्रालर्सँग छलफल गरी सोही बमोम्जम कार्ििम पर्ि 
र्मलाउि लगाउि ुपिेछ। 

32. बजेट र्िकासा, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त बिाई पेश गिे: बजेटसाथ 
 प्रदेश सिामा पेश गिि सभिम्न्ित मन्रालर् तथा अन्तगित 
 कार्ािलर्लाई र्िकासा िएको बजेट रकम, खर्ि तथा खर्ि अिसुारको 
लक्ष्र् र प्रगर्त प्रत्रे्क सालको रै्र मवहिार्िर मन्रालर्मा पेश गिुि 
सबै मन्रालर्को उत्तरदावर्त्ि हिेुछ। 
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पररच्छेद- ५ 

बजेट र्िकासा र सरकारी रकम खर्ि गिे तररका 

33. बजेट र्िकासा: (१) सालबसाली पेश्की खर्ि ऐि िा विर्िर्ोजि 
 ऐि िा पूरक विर्िर्ोजि ऐि िा उिारो खर्ि ऐि जारी िएपर्छ 
 मन्रालर्का सम्र्िले सभबम्न्ित सम्र्िलाई बजेट शीषिक, उपशीषिक र 
रकम समेत खुलेको बजेट वििरण, विकास बजेटमा परेका 
आर्ोजिाहरूको र्िम्भत खर्ि व्र्होिे स्रोतको वििरण र बजेट खर्ि गिे 
गराउिे सभबन्िी अम्ख्तर्ारी पर पठाउि ुपिेछ। त्र्स्तो बजेट वििरण 
र खर्ि गिे अम्ख्तर्ारी परको बोिाथि महालेखा परीिक कार्ािलर् र 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम बजेट वििरण र खर्ि गिे 
अम्ख्तर्ारीपर प्राप्त िएको सात ददिर्िर सभबम्न्ित सम्र्िले वििागीर् 
प्रमखुलाई र वििागीर् प्रमखुले मातहत कार्ािलर् प्रमखु िा कार्ििम 
सिालि गिे कार्ािलर् प्रमखुलाई कार्ािलर्गत बजेट वििरण स्िीकृत 
कार्ििम र खर्ि व्र्होिे स्रोत खोली बजेट खर्ि गिे अम्ख्तर्ारीपर 
पठाउि ुपिेछ। सभबम्न्ित सम्र्िले त्र्स्तो कार्ािलर्गत बजेट वििरण, 
कार्ििम र खर्ि गिे अम्ख्तर्ारी परको बोिाथि मन्रालर्, प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर्लाई पर्ि पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम कार्ािलर्गत बजेट वििरण, 
कार्ििम र खर्ि गिे अम्ख्तर्ारीपर प्राप्त िएपर्छ सभबम्न्ित कार्ािलर्ले 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जमको िकु्तािी आदेश 
िरी सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा बजेट र्िकासा 
माग गिुि पिेछ। बजेट र्िकासा माग गरी पठाउँदा अम्घल्लो 
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मवहिासभमको विर्िर्ोजि खर्िको फाँटिारी पेश गिुि पिेछ। र्सरी 
र्िकासा माग गदाि राजस्ि, िरौटी र प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम खडा 
िएको कार्ि सिालि कोष लगार्त सभपूणि कारोबारको मार्सक फाँटिारी 
सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा पेश गरी वहसाब 
र्िडाि गिुि पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोम्जम सभबम्न्ित कार्ािलर्बाट रीतपूििक 
िकु्तािी आदेश प्राप्त िएपर्छ सो कार्ािलर्को राजस्ि, िरौटी र प्रर्र्लत 
कािूि बमोम्जम खडा िएको कार्ि सिालि कोष अन्तगित िए गरेका 
सभपूणि कारोबारको मार्सक फाँटिारी पेश िई सकेको िए प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट सभबम्न्ित कार्ािलर्को स्िीकृत बजेट र्िर रही 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जम बजेट िकु्तािी 
र्िकासा ददई सोको सूर्िा सभबम्न्ित कार्ािलर्लाई ददिपुिेछ। र्सरी 
बजेट रकम र्िकासा ददँदा मन्रालर् िा सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु 
मन्रालर्, तालकु र्िकार्बाट बजेट रकम र्िकासा रोक्का िएकोमा 
फुकुिा ििएसभम त्र्स्तो रकम िकु्तािी र्िकासा ददि ुहुँदैि। 

तर बजेट रकम र्िकासा िई खर्ि िर्सकेपर्छ उक्त र्िकासा 
रोक्का राख्न लेखी आएमा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
त्र्स्तो र्िकासा रोक्का राख्न िसक्िे जािकारी सभबम्न्ित कार्ािलर्को 
तालकु मन्रालर् िा र्िकार्लाई ददि ुपिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोम्जम बजेट रकम र्िकासा ददँदा 
िैदेम्शक सहर्ोग िा ऋण सहार्ता समािेश िएको र्ोजिाको सभबन्िमा 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट 
तोकेको कार्िविर्ि अिसुार र्िकासा ददि ुपिेछ। 
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(६) सालबसाली विर्िर्ोजि ऐि पाररत ििएको अिस्थामा िा 
विर्िर्ोजि ऐि पाररत िई उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जमका 
कागजातहरू प्राप्त िर्िसकेको अिस्थामा बजेट रकम र्िकासा प्रविर्ा 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जम हिेुछ। 

(७) उपर्िर्म (३), (४), (५) र (६) मा जिुसकैु कुरा 
लेम्खएको िए तापर्ि सभबम्न्ित सरकारी कार्ािलर्को र्िम्भत विर्िर्ोम्जत 
बजेट सभबम्न्ित कार्ािलर्ले ददएको िकु्तािी आदेश अिसुार सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाटै खर्ि लेखी िकु्तािी ददिपुदाि 
अपिाउि ु पिे तररका प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए 
बमोम्जम हिेुछ। 

(८) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िएतापर्ि 
बजेट रकम र्िकासा र खर्ि सभबन्िमा मन्रालर्ले थप कार्िविर्ि 
तोवकददि सक्िेछ।  

34. आर्थिक िषि समाप्त हिुअुम्घ िकु्तािी र्िकासा बन्द गिुि पिेः (१) 
कार्ािलर्ले विर्िर्ोजि ऐिले विज िहिेु ििी तोकेको शीषिकको रकम 
बाहेक िकु्तािी ददि ु पिे अन्र् रकम आर्थिक िषि समाप्त हिुिुन्दा 
कभतीमा सात ददि अगािै िकु्तािी ददई र्िकासा र खर्िको लेखा 
अद्यािर्िक गरी िकु्तािी र्िकासा बन्द गिुि पिेछ। 

  (२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको अिर्ि समाप्त िएपर्छ 
कार्ािलर्लाई कार्ििम संशोिि िई थप बजेट प्राप्त िएमा, खर्िको स्रोत 

 
 पवहलो संशोिििारा संशोर्ित। 
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पररितिि िएमा िा अर्त आिश्र्क काम परी खर्ि गिुि परेमा त्र्स्तो 
खर्ि पषु्टर्ाईँ गिे र्बल, िरपाई, बजेट थप िएको प्रमाण र अन्र् कागजात 
सवहत प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा पेश गरी िकु्तािी र्िकासा माग गिि 
सवकिेछ। त्र्सरी िकु्तािी र्िकासा माग िई आएमा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर्ले प्राप्त र्बल, िरपाई र सोसाथ संलग्ि कागजात परीिण गदाि 
िकु्तािी र्िकासा ददि आिश्र्क देखेमा सभबम्न्ित व्र्म्क्त िा फमिको 
िाममा िकु्तािी र्िकासा ददि ुपिेछ। 

तर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले र्बल, िरपाई र संलग्ि अन्र् कागजात 
परीिण गदाि िकु्तािी र्िकासा ददि िर्मल्िे देखेमा सो कुरा जिाई 
िकु्तािी आदेश सभबम्न्ित कार्ािलर्मा वफताि पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापर्ि 
वहसाब र्मलाि गिे तथा खर्ि लेखी राजस्ि खातामा रकम जभमा गिे 
प्रर्ोजिमा बाहेक आर्थिक िषिको अम्न्तम ददि िकु्तािी र्िकासा ददर्िे 
छैि। 

(४) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट असार मसान्तसभम जारी िएको र्ेक िा 
विद्यतुीर् कोषको िकु्तािी कुिै कारणले पन्र ददिर्िर िसावटएमा िा 
िकु्तािी पाउिेको खातामा रकम जभमा ििएमा सभबम्न्ित कार्ािलर्बाट 
र्िकासा र खर्ि घटाई िकु्तािी आदेश सवहत साउि एक्कार्स गतेर्िर 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्मा र्िकासा र खर्ि समार्ोजिको लार्ग पठाउि ुपिेछ। 
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(५) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (४) बमोम्जम र्िकासा र खर्ि घटाई 
सकेपर्छ िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी प्रमाम्णत गििको लार्ग प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 

(६) उपर्िर्म (१) बमोम्जम कार्ािलर्ले लेखा अद्यािर्िक राखे 
िा िराखेको र आिश्र्क वििरण तर्ार गरे िा िगरेको सभबन्िमा 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्ले र्िरीिण गिि सक्िेछ। र्सरी र्िरीिण गदाि लेखा 
अद्यािर्िक राखेको िदेम्खएमा तरुुन्त अद्यािर्िक गिि लगाई सोको 
जािकारी तालकु कार्ािलर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ु
पिेछ। 

(७) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि ददिर्िर 
िकु्तािी हिु बाँकी र्केको वििरण सभबम्न्ित बैंकमा पठाउि ुपिेछ। 
बैंकले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट प्रमाम्णत वििरण अिसुारको र्ेकको मार 
िकु्तािी ददि ुपिेछ।  

(८) प्रदेश सरकारबाट स्थािीर् तह िा अन्र् र्िकार्लाई र्ालू 
आर्थिक िषिमा खर्ि गिे र खर्ि हिु िसकेको रकम वफताि हिेु शतिमा 
र्िकासा िई गएको अिस्थामा त्र्स्तो र्िकासा प्राप्त गिे र्िकार्ले 
आर्थिक िषिर्िर र्िकासा र खर्िको लेखा अद्यािार्िक गरी बाकँी रहेको 
रकम जिु र्िकार्बाट र्िकासा िई गएको हो सोही र्िकार् माफि त 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्मा वफताि गिुि पिेछ। 
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35. दैर्िक कार्ि सिालि गिि रकम र्िकासा गिे: सालबसाली पेश्की 
 खर्ि ऐि िा विर्िर्ोजि ऐि लागू िई र्िर्म ३३ को उपर्िर्म 
 (२) बमोम्जम कार्ािलर्गत बजेट वििरण र कार्ििम प्राप्त 
 ििएको अिस्थामा कार्ािलर्को दैर्िक कार्ि सिालि गििको लार्ग 
 प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोम्जमको रकम 
 सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले प्रदेश एकल 
 कोष खाता प्रणाली अिसुार िकु्तािी गिि सक्िेछ।पेश्की खर्ि ऐि 
 अन्तरगत िकु्तािी तथा र्िकासा िएको रकम विर्िर्ोजि ऐि लागू 
 िएपर्छ स्ितः विर्िर्ोजि ऐि बमोम्जम िकु्तािी तथा र्िकासा 
 िएको मार्ििेछ।  

36. स्िीकृत बजेटबाट खर्ि गिे: (१) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले 
 बाहेक अरू कसैले पर्ि खर्ि गिे आदेश ददि िा खर्ि स्िीकृत 
 गिि हुँदैि।  

(२) खर्ि गिे िा खर्िको र्िकासा ददिे अर्िकार प्राप्त 
अर्िकारीले देहार्का कुराहरू विर्ार गरी खर्ि गिि र खर्ि गिे र्िकासा 
ददि ुपिेछः- 

(क) रकम स्िीकृत बजेट सीमार्िर, सभबम्न्ित खर्ि 
शीषिकमा पदिछ र खर्ि गिि बाँकी छ ििे, 

(ख) रकम कुिै र्ोजिाको सभबन्िमा िए सो र्ोजिा 
स्िीकृत िर्सकेको छ ििे,  

(ग) रकम खर्ि गिुििन्दा अम्घ खर्ि गिि र्िकासाको आदेश 
प्राप्त िर्सकेको छ ििे,  

(घ) िैदेम्शक स्रोतबाट व्र्होिेमा स्रोत प्राप्त िर्सकेको 
िा सभझौता प्रिािकारी िएको छ ििे। 
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(३) सभबम्न्ित उपशीषिकमा विर्िर्ोम्जत एक समूहको खर्ि 
शीषिकको रकम अपर्ािप्त छ र सो रकम खर्ि िगरेमा सरकारी हार्ि 
िोक्सािी हिेु िा सरकारी काममा बािा पिे देम्खएमा सोको स्पष्ट कारण 
खुलाई सोही उपशीषिकको अको समूहको खर्ि शीषिकको मौज्दात 
रकमबाट खर्ि गरी त्र्स्तो काम िएको सात ददिर्िर त्र्सरी खर्ि 
गरेको रकम र्िर्म ३९ बमोम्जम र्िर्र्मत गराउि ुपिेछ। 

(४) र्स र्िर्मािली बमोम्जम सभबम्न्ित आर्थिक िषिमा 
र्िकासा ददएको रकम मध्रे् खर्ि ििई बाकँी रहेको रकम र्िर्म ३४ 
को खण्ड (ख) बमोम्जम वफताि हिु िसकेमा सोही आर्थिक िषिको 
समार्प्तमा स्ितः खर्िमा लेखांकि हिेुछ।र्ालू आर्थिक िषिर्िर वफताि 
गिुि पिे रकम वफताि हिु िसकेमा आगामी आर्थिक िषि श्रािण सात 
गतेर्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके िमोम्जमको खातामा 
त्र्स्तो रकम वफताि दाम्खला गिुि पिेछ।सोही आर्थिक िषिर्िर र्िर्म 
३४ को खण्ड (ख) बमोम्जम वफताि दाम्खला िएको रकम र्िकासामा 
घटार्िेछ। 

37. सरकारी रकम खर्ि सभबन्िी कार्िविर्ि: (१) िर्ा ँ आर्थिक िषि 
 शरुु िएपर्छ कार्ािलर् प्रमखुले र्िर्म ३३ बमोम्जम िकु्तािी 
 र्िकासा र्लई बजेटको सीमार्िर रही र्ििािररत कार्िमा खर्ि 
 गिुिपिेछ। 

(२) सभबम्न्ित बजेट र्िरको रकम खर्ि गदाि अर्िकार प्राप्त 
अर्िकारीबाट स्िीकृर्त गराई खर्ि गिुि पिेछ। स्िीकृत बजेटर्िर परेको 
तर कारणिश अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्िीकृत र्बिा खर्ि गरेको 
रकम र्िजले मिार्सि ठािेमा पर्छ स्िीकृत गरी ददि सक्िेछ। 
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(३) र्स र्िर्मािली बमोम्जम खर्ि गदाि खर्िको र्बल िरपाई 
सवहत लेखा राख्न ु पिेछ। र्बल िरपाई आउि िसक्िे काममा खर्ि 
िएको फुटकर खर्िको हकमा खर्ि गिे कमिर्ारीले प्रमाम्णत गरी 
अर्िकार प्राप्त अर्िकारीिारा समथिि गराई लेखा राख्न ुपिेछ।  

स्पष्टीकरणः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग “बील िरपाई आउि 
िसक्िे काममा िएको फुटकर खर्ि” िन्नाले एक पटकमा एक हजार 
रूपैर्ािँन्दा कम रकमको याक्सी, ररक्सा िाडा, ज्र्ामी खर्ि र दम्िणा 
आददमा िएको खर्ि सभझि ुपछि। 

(४) प्रदेश सरकारले तोकेको विशेष खर्ि िा शाम्न्त सरुिा 
तथा गपु्तर्र सभबन्िी र्बल िरपाई देखाउि उम्र्त िहिेु खर्ि प्रदेश 
सरकारले तोकेको अर्िकारीले खर्ि गरी प्रदेश सरकारले तोकेको 
अर्िकारीबाट समथिि गराई लेखा राख्न ुपिेछ। प्रदेश सरकारले त्र्सरी 
अर्िकारी तोक्दा खर्िको सीमा पर्ि तोवक ददि ुपिेछ। 

(५) सरकारी र्िकार्बाट कुिै तार्लम, सेर्मिार, कार्ािशाला, 
गोष्ठी आदद सिालि गिुि पदाि सो कार्िको कार्ििम तथा लागत अिमुाि 
तर्ार गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत गराउि ुपिेछ। र्स्तो 
स्िीकृत कार्ििम अिरुूप सिार्लत तार्लम, सेर्मिार, कार्ािशाला, गोष्ठी 
आदद सभपन्न िर्सकेपर्छ कार्ििम अिरुूप कार्ि सभपन्न िए ििएको 
र त्र्समा खर्ि गररएका मालसामािको वििरण तथा र्बल िरपाई 
सवहतको खर्ि देम्खिे गरी प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ। त्र्स्तो प्रर्तिेदि 
अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत िएपर्छ त्र्स्तो कार्िमा खर्ि िएका 
खर्ि िएर जािे मालसामािहरूको खररद आदेश, दाम्खला ररपोटि तर्ार 
गरी कार्ािलर्मा रहेको म्जन्सी खातामा आभदािी तथा खर्ि जिाई 
रहिपुिे छैि। 
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(६) विकास आर्ोजिातफि  र्ोजिाको सिे, र्डजार्ि, लागत 
अिमुाि तथा कार्ििम तर्ार गरी स्िीकृत गराई बजेटमा र्ििािररत 
गररएको रकम िकु्तािी र्िकासा र्लई र्िर्मािसुार खर्ि गिुि र समर्मै 
र्ििािररत कार्ििम अिसुार मालसामािको उपलम्ब्ि तथा प्राविर्िक एिम ्
प्रशासकीर् व्र्िस्था र्मलाई कार्ि सभपादि गिुि सभबम्न्ित कार्ािलर् 
प्रमखु िा र्ोजिा प्रमखुको कतिव्र् हिेुछ। र्स सभबन्िमा बािा अड्काउ 
फुकाउि आिश्र्क र्िकासा माग िएकोमा त्र्सको र्िकासा समर्मै 
ददि ुसभबम्न्ित मन्रालर् िा र्िकार्को कतिव्र् हिेुछ। 

(७) आफूले म्जभमा र्लएको सरकारी रूपैर्ाँ र त्र्सको वहसाब 
वकताब र्बल िरपाई िा प्रमाण लेखा प्रमखुिारा राखे्न तथा राख्न लगाउिे 
समेतको सभपूणि दावर्त्ि कार्ािलर् प्रमखुको हिेुछ र खर्ि गदाि स्िीकृत 
बजेटको पररर्िर्िर रही कार्ािलर् प्रमखुले स्िीकृत गिुि पिेछ। 

(८) कुिै रकमको िकु्तािी ददँदा रीत पगुे िा िपगुेको जाँर् 
गिुि पिेछ। खर्ि िएको सब ै रर्सद र्बल िरपाईहरूमा र्सलर्सलेिार 
िभबर राखी कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको कमिर्ारीले “िकु्तािी िएको” 
जिाउिे छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाम्णत गिुि पिेछ। 

(९) कार्ािलर् प्रमखुले आर्थिक कारोबार गदाि आफ्िा 
मातहतका कमिर्ारी उपर पूरा रेखदेख प¥ुर्ाई िगद तथा म्जन्सीमा कुिै 
वकर्समको वहिार्मिा, हार्ि िोक्सािी िा लापरिाही समेत हिु िपाउिे 
गरी सरकारी िगद म्जन्सी सरुम्ित राख्न उम्र्त प्रबन्ि गिुि पिेछ। 
आफूले गिुि पिे काम आफू मरु्िका कमिर्ारीिारा गराएमा पर्ि त्र्स्तो 
कामप्रर्त र्िजको उत्तरदावर्त्ि रहिेछ। 

(१०) कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजबाट अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले 
प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्काई कार्ािलर् र 
सभबम्न्ित मन्रालर् िा तालकु र्िकार्मा कारोबारको मार्सक फाँटिारी 
पेश गिुि पिेछ। 
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(११) मातहत कार्ािलर्मा आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम 
कतिव्र्को उम्र्त पालि गिुि िा गराउि ु र मातहतका कार्ािलर्को 
वहसाब प्रदेशको केन्रीर् वहसाबमा समािेश गराई जारँ्बझु गिुि गराउि ु
सभबम्न्ित मन्रालर् तथा र्िकार्को उत्तरदावर्त्ि हिेुछ। 

(१२) कार्ािलर् प्रमखुले सभुपेको काम र आर्थिक कारोबारको 
लेखा राखे्न म्जभमेिारी बहि गरी आर्थिक कारोबारमा कार्ािलर् प्रमखुलाई 
मद्दत गिुि र प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम कार्ािलर् प्रमखुको उत्तरदावर्त्िमा 
वहसाब वकताब रीतपूििक राखी लेखापरीिण गराउिे काम कतिव्र् 
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको हिेुछ। 

(१३) सभबम्न्ित कार्ािलर्ले ददएको िकु्तािी आदेशअिसुार 
सभबम्न्ित र्िकार्को विर्िर्ोम्जत बजेटको सीमार्िर रही प्रदेश लेखा 
कार्ािलर्बाट र्ेक जारी गिे िा सभबम्न्ित ब्र्म्क्त िा फमिका िाममा 
विद्यतुीर् िकु्तािी माफि त सभबम्न्ित ब्र्म्क्त िा फमिको खातामा जभमा 
हिेु गरी िकु्तािी ददिे कतिव्र् प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हिेुछ। 

तर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् स्थापिा िहुँदासभम 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बमोम्जम कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम गिेछ। 

(१४) आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले प्रर्र्लत कािूि 
बमोम्जमको प्रविर्ा िपगुकेो आर्थिक कारोबारको िकु्तािी ददि िा 
िकु्तािीको र्िर्मत्त पेश गिि िा िकु्तािीको र्िर्मत्त र्सफाररस गिि 
र्मल्दैि। आर्थिक कारोबार सिालि एिम ् िकु्तािी ददिे सभबन्िमा 
कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु बीर्मा मतिेद उत्पन्न 
िएमा कार्ािलर् प्रमखुको र्िणिर् अिसुार गिुि पिेछ। र्स्तो र्िणिर्को 
जािकारी आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले तालकु र्िकार् र सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा कार्ािलर् समि तरुुन्त पठाउि ुपिेछ। 

(१५) उपर्िर्म (१४) बमोम्जम उत्पन्न मतिेदका विषर्मा 
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जाँर्बझु गरी सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबम्न्ित 
कार्ािलर्लाई आिश्र्क परामशि ददि ुपिेछ। त्र्सरी ददर्एको परामशिको 
जािकारी सभबम्न्ित प्रदेश लेखा कार्ािलर्ले सभबम्न्ित कार्ािलर्को 
तालकु र्िकार्लाई समेत ददि ुपिेछ। 

(१६) उपर्िर्म (१४) र (१५) बमोम्जम प्राप्त प्रर्तिेदि उपर 
सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु र्िकार्ले छािविि गरी आिश्र्क 
कारबाही गिुि पिेछ।  

38. िैदेम्शक सहार्ता शोिििाि र्लिे: (१) प्रदेश सरकारको स्रोतबाट 
 खर्ि गरी दात ृ पिबाट शोिििाि र्लिपुिेमा देहार् बमोम्जम 
 गिुिपिेछः- 

(क) सभबम्न्ित मन्रालर् िा र्िकार्ले विर्िन्न दात ृ पिसँग 
िएको सभझौताको आिारमा प्रत्रे्क आर्ोजिाले खर्ि 
गरेको रकम शोिििाि माग गिे अर्िकारी तोवकददि ुपिेछ 
र शोिििाि माग गिे कार्ािलर्मा खर्िको फाँटिारी र 
अन्र् वििरण उपलव्ि गराउिे व्र्िस्था गिुिपिेछ। 
शोिििाि माग गिे िा सोझ ैिकु्तािी माग गिे अर्िकारीको 
दस्तखत पठाउँदा संर्कु्त दस्तखत हिेु व्र्िस्था गिुि पिेछ, 

(ख) सभबम्न्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले शोिििाि हिेु गरी 
सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्कार् कार्ािलर्बाट प्राप्त गरेको 
र्िकासा रकम प्रर्र्लत कािूि तथा सभझौतामा िएको 
व्र्िस्था अिसुार खर्ि गरी लेखा राख्न ुपिेछ। रीतपूििकको 
खर्िको फाटँिारी र शोिििाि माग गिे कार्ािलर्ले माग 
गरेको अन्र् वििरण तथा आिश्र्क कागजातहरू मवहिा 
िकु्ताि िएको सात ददिर्िर उपलब्ि गराउि ुखर्ि गिे 
सभबम्न्ित कार्ािलर्को कतिव्र् हिेुछ।  
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(२) शोिििाि माग गिे कतिव्र् िएको कार्ािलर्ले शोिििाि 
माग गदाि देहार् बमोम्जम गिुि पिेछः- 

(क) मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईलाई 
सभझौता बमोम्जम के कस्तो रकम खर्ि गिि सवकन्छ, के 
कस्तो रकम खर्ि गरेमा दात ृपिबाट शोिििाि हिु सक्दैि 
त्र्सको जािकारी पठाउि ुपिेछ। दात ृपिबाट शोिििाि 
हिेु गरी र्िकासा िएको रकमबाट शोिििाि हिु िसक्िे 
रकम खर्ि गिुि िा गराउि ुहुँदैि, 

(ख) मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईबाट 
शोिििाि माग गिि आिश्र्क पिे खर्िको फाँटिारीको 
अर्तररक्त अन्र् आिश्र्क वििरण िा कागजात माग गिि 
सक्िेछ, 

(ग) मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईबाट 
खर्िको फाँटिारी र अन्र् आिश्र्क वििरण संकलि गरी 
जाँर्ी शोिििाि र्ोग्र् रकम र्ििािरण गरी सभबम्न्ित दात ृ
पिमा बढीमा पैँतालीस ददिर्िर दात ृपिको र्िदेम्शका 
बमोम्जम माग दरखास्त फाराम तर्ार गरी शोिििाि माग 
गिुिपिेछ। र्सरी शोिििाि माग िएको दरखास्तको एक 
प्रर्त प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

न्रू्ितम माग सीमाङ्क (थ्रेसहोल्ड) िपगुेमा सो पगुपेर्छ मार 
शोिििाि माग गरी पठाउि सवकिेछ, 

(घ) मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईलाई 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट शोिििाि हिेु 
गरी र्िकासा िएको, दातपृिसँग शोिििाि माग िएको, 
शोिििाि माग हिु बाँकी, शोिििाि प्राप्त िएको, शोिििाि 
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प्राप्त हिु बाकँी आदद र सोझै िकु्तािी माग दरखास्त र 
िकु्तािीको अर्िलेख राखी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा िएको अर्िलेखसगँ प्रत्रे्क र्ार मवहिामा 
र्िडाउि ुपिेछ, 

(ङ) प्रत्रे्क आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर अम्न्तम 
लेखा परीिण ििएको अिस्थामा पर्ि पररर्ोजिा लेखा 
(अि अर्डटेड प्रोजेक्ट एकाउन्ट) तर्ार गरी दात ृपिलाई 
पठाउि ु पिेछ। अम्न्तम लेखापरीिण सभपन्न गराई 
पररर्ोजिा लेखा दात ृपिले र्िददिष्ट गरे बमोम्जम पठाउि ु
पिेछ, 

(र्) पररर्ोजिाको िाममा खोर्लएको विशेष खाताको वहसाब 
मार्सक रूपमा बैंक स्टेटमेन्टसगँ र्िडाई सोको प्रर्तिेदि 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ, 

(छ) प्रत्रे्क आर्थिक िषिको कार्तिक मसान्तर्िर गत आर्थिक 
िषिको िदेैम्शक स्रोततफि को शोिििाि र सोझै िकु्तािी 
वहसािको पूणि वििरण र त्र्स सभबन्िी एकीकृत आर्थिक 
वििरण प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा अर्ििार्ि रूपमा 
पेश गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) को खण्ड (क) बमोम्जम खर्ि गिे 
कार्ािलर्ले खर्िको फाँटिारी शोिििाि मागपर पेश गिे कार्ािलर्मा 
पठाएको र शोिििाि माग गिे कार्ािलर्ले माग गरे िगरेको सभबन्िमा 
प्रत्रे्क महीिा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले अर्ििार्ि 
अिगुमि गिुि पिेछ। 

(४) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबम्न्ित कार्ािलर् िा 
आर्ोजिाबाट शोिििाि हिेु गरी िएको र्िकासा तथा खर्ि सभबम्न्ित 
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कार्ािलर् िा आर्ोजिाबाट शोिििाि माग िएको, दात ृपिबाट शोिििाि 
प्राप्त िएको र शोिििाि प्राप्त हिु बाँकीको अर्िलेख राखी अिगुमि गरी 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँगको समन्िर्मा र्ाँडो शोिििाि गिे 
गराउिे व्र्िस्था गिुि पिेछ।  

(५) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म ४ बमोम्जमको 
वििरण खुलाई एकीकृत वििरण तर्ार गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् 
र मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(६) र्स र्िर्म बमोम्जम शोिििाि माग गिि तोवकएको 
अर्िकारीले मिार्सि समर्र्िर शोिििाि माग गरे िगरेको सभबन्िमा 
मन्रालर् िा र्िकार्ले अिसूुर्ी– ९ बमोम्जमको ढाँर्ामा मातहत 
कार्ािलर्हरूबाट र्ौमार्सक वििरण र्लई अिगुमि गिुि पिेछ। लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृतले केन्रीर् आर्थिक वििरण तथा शोिििािको 
म्स्थर्तको िावषिक वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेश 
गिुिपिेछ। 

(७) िेपाल सरकारबाट प्राप्त हिेु िैदेम्शक स्रोत समािेश िएको 
बजेट महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट फुकुिा िएपर्छ खर्ि गिुिपिेछ। 

39. खर्ि गरेको रकम र्िर्र्मत हिु सक्िे: (१) प्रर्र्लत कािूि 
 बमोम्जम खर्ि गिे िा गराउिे अर्िकार ििएको िा बजेटमा रकम िए 

पर्ि र्िकासा िएको रकम अपर्ािप्त िएको िा र्िर्म ३६ को उपर्िर्म 
(३) बमोम्जम िएको खर्ि सभबम्न्ित प्रदेश सम्र्िको र्सफाररसमा 
मन्रालर्ले ऐिको अिीिमा रही रकमान्तर िा खर्ि समथिि गरी िा 
थप र्िकासा ददई त्र्स्तो खर्ि िएको कुरा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ। 
र्सरी र्िर्र्मत गिुिपिे कुरा खर्ि गरेको सात ददिर्िर सभबम्न्ित 
मन्रालर् िा वििाग/र्िदेशिालर्मा पेश गरी सक्िपुिेछ। 
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तर रकमान्तर हिु सक्िे रकमको सभबन्िमा सभबम्न्ित 
अर्िकारीले र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ। र्िर्र्मत हिु िसकेमा खर्ि गिे 
िा गराउिे अर्िकारी िै म्जभमेिार हिेुछ।  

(२) बजेटको शीषिक उपशीषिक अन्तरगतको रकम खर्ि गदाि 
रकमान्तर सभबन्िी अर्िर्र्मतता िएकोमा सभबम्न्ित मन्रालर्ले त्र्सरी 
अर्िर्र्मत िएको कारण खोली गरेको र्सफाररस मन्रालर्लाई मिार्सब 
लागेमा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ। र्िर्र्मत हिु िसकेमा खर्ि गिे िा 
गराउिे अर्िकारी िै म्जभमेिार हिेुछ।  

(३) स्िीकृत बजेटबाट खर्ि गिुिपिे काममा खर्ि गदाि र्स 
र्िर्मािली बमोम्जम परु् र्ाउिपुिे रीत िपरु् र्ाई पररम्स्थर्तिश खर्ि गरेको 
र सभबम्न्ित मन्रालर्ले जाँच्दा प्रदेश सरकारलाई हार्ि िोक्सािी िएको 
देम्खि िआएमा र्िर्र्मत गरीददि सक्िेछ।  

स्पष्टीकरण: र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग “पररम्स्थर्तिश” िन्नाले 
तत्काल खर्ि िगदाि सरकारी हार्ि िोक्सािी हिेु, बढी दस्तरु र्तिुिपिे, 
ठूलो आर्थिक व्र्र् िार व्र्होिुिपिे जस्ता अिस्था सभझि ुपछि। 

(४) र्स र्िर्मािली बमोम्जम खर्ि गरेको कुरा र्िर्र्मत गरी 
ददिे मन्रालर्ले सो र्िर्र्मत गरी ददएको कुराको बोिाथि महालेखा 
परीिकको कार्ािलर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददिपुिेछ।  

(५) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्िीकृर्त र्बिा खर्ि गरेको 
रकम र्िजले मिार्सि ठािेमा पर्छ समथिि गररददि सक्िेछ।  

(६) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले र्स र्िर्मािली बमोम्जम 
समथिि गरेपर्छ त्र्स्तो खर्ि र्िर्र्मत िएको मार्ििेछ।  
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40. स्िीकृत बजेट र्िर्न्रण गिे अर्िकार: र्स पररच्छेदमा जिुसकैु 
 कुरा लेम्खएको िए तापर्ि प्रदेश सम्ित कोष मार्थ व्र्र्िार हिेु 
 रकम बाहेक स्िीकृत बजेटमा मन्रालर्ले प्रदेश सम्ित कोषको 
 अिस्था अिसुार आिश्र्क र्िर्न्रण गिि सक्िेछ। 

41. रकमान्तर तथा खर्ि सभबन्िी व्र्िस्था: (१) स्िीकृत बजेटको 
 रकम एक बजेट उपशीषिक, स्रोत िा खर्ि शीषिकबाट अको बजेट 
 उपशीषिक, स्रोत िा खर्ि शीषिकमा रकमान्तर गिे अर्िकार 
 मन्रालर्को हिेुछ। सभबम्न्ित कार्ािलर्बाट कारण सवहत 
 रकमान्तरको माग िई आएकोमा मन्रालर्ले आिश्र्कतािसुार 
 रकमान्तर गरी सो कुराको अर्िलेख राखे्न व्र्िस्थाको लार्ग 
 त्र्सको जािकारी सभबम्न्ित कार्ािलर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापर्ि 
देहार्काखर्ि शीषिकमा बाहेक अन्र् खर्ि शीषिकहरूमा उपर्िर्म (३) र 
(४) को अिीिमा रही सभबम्न्ित मन्रालर्का सम्र्ि, वििागीर् प्रमखु 
िा कार्ािलर् प्रमखुले रकमान्तर गिि सक्िेछः- 

(क) दरबन्दी स्िीकृत ििएको पाररश्रर्मक ित्ता, 
(ख) अिदुाि (ट्रान्सफर), 
(ग) पूँजीमा अिदुाि (सम्ब्सडी), 
(घ) िैपरी आउिे, 
(ङ) विविि खर्ि, 
(र्) फर्ििर्र, सिारी सािि र मेम्शिरी औजार,  
(छ) शेर्र लगािी, 
(ज) ऋण लगािी।  
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(३) िावषिक कार्ििम िघट्िे िा िावषिक कार्ििममा बािा 
िपिे र स्रोत फरक िपिे गरी कुिै एक उपशीषिक र्िरको एक खर्ि 
शीषिकबाट अको खर्ि शीषिकमा मन्रालर्को िए सभबम्न्ित सम्र्िले र 
वििाग/र्िदेशिालर् िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबम्न्ित वििागीर् 
प्रमखुले रकमान्तर गिि सक्िेछ। र्सरी रकमान्तर गदाि जिु खर्ि 
शीषिकमा थप रकमान्तर गररिे हो सो खर्ि शीषिकमा विर्िर्ोम्जत 
रकमको बीस प्रर्तशत िन्दा बढी हिेु गरी रकमान्तर गिि पार्िे छैि।  

तर पािी तथा र्बजलुी, संर्ार महशलु, बीमा ििीकरण खर्िका 
खर्ि शीषिकहरुमा र्बल बमोम्जमका रकम िकु्तािीको लार्ग अन्र् 
शीषिकबाट रकमान्तर गिि बािा पिे छैि। 

(४) स्िीकृत बजेटको विविि रकमबाट खर्ि गिे गरी र्ििािररत 
िएको काममा बाहेक बजेटमा िपरेको रकमसँग सभबम्न्ित अरू काम 
तथा अर्तर्थ सत्कारमा एक पटकमा दश हजार रूपैर्ाँसभम सभबम्न्ित 
प्रदेश सम्र्ि, पाँर्हजार रूपैर्ाँसभम वििागीर् िा वििाग प्रमखु र तीि 
हजार रूपैर्ासँभम कार्ािलर् प्रमखुको स्िीकृर्त र्लई खर्ि गिि सवकिेछ। 

तर बजेटमा परेको रकममा विविि रकमबाट खर्ि गिि पार्िे 
छैि। 

(५) उपर्िर्म (२) र (३) बमोम्जम रकमान्तर गररएकोमा 
सोको बोिाथि आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्, प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् 
र महालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई रकमान्तर गरेको सात ददि र्िर 
ददि ुपिेछ। 

(६) र्ालू िषिको बजेटले िखाभिे गरी बढी खर्ि हिेु गरी 
दावर्त्ि सृजिा गिुि हुँदैि। 
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 तर विशेष कारण एिं पररम्स्थर्तिश उपर्िर्म (७) मा 
उम्ल्लम्खत खर्ि शीषिकहरूमा र्ालू िषिको बजेटले िखामेको खर्ि व्र्होिुि 
पिे िएमा र्बल िरपाई बमोम्जमको रकम आगामी िषिमा िकु्तािी ददि ु
पिे कारण खोली महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको ढाँर्ामा 
िकु्तािी ददि बाँकीको कच्र्ािारीमा र्ढाई बावषिक आर्थिक वििरण तर्ार 
गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट प्रमाम्णत गराई राख्न ु
पिेछ र त्र्स्तो िकु्तािी ददि बाँकीको कच्र्ािारी आर्थिक वििरणका 
साथ तालकु र्िकार्, सभबम्न्ित मन्रालर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् तथा महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोम्जम दावर्त्ि र्सजििा िई िकु्तािी ददि 
बाँकीको कच्र्ािारीमा रहेको खर्ि रकममध्रे् देहार्को खर्िको िकु्तािी 
ददि बाँकीरहेमा र्ालू आर्थिक िषिको सभबम्न्ित बजेट रकमबाट िकु्तािी 
ददि पगु्िे देम्खएमा सभबम्न्ित कार्ािलर्ले देहार्का खर्ि शीषिकमा 
िकु्तािी ददि सक्िेछः- 

(क) पाररश्रर्मक (स्िीकृत दरबन्दीको),  
(ख) ित्ता,  
(ग) सरुिा भ्रमण खर्ि (सरुिा िएको अिस्थामा मार), 
(घ) िाडा, 
(ङ) लगुा तथा खाद्य प्रदाथि, र्बरामी र बन्दीको र्सदा,  
(र्) कुिै व्र्म्क्त, फमि, संस्था िा कभपिीसगँ िएको 

सभझौता बमोम्जमको रकम,  
(छ) दािी प्राप्त िर्सकेको सेिा र्ििृत्त सवुििा। 

(८) उपर्िर्म (७) मा उम्ल्लम्खत खर्ि बाहेकका अन्र् 
खर्िहरूको िकु्तािी स्िीकृत िावषिक कार्ििममा समािेश िएको 
अिस्थामा ददि सवकिेछ।  
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(९) कुिै कार्ािलर्को विर्िर्ोम्जत रकम स्रोतान्तर गिुि पिे 
िएमा सभबम्न्ित मन्रालर्को सहमर्तमा मन्रालर्ले स्रोतान्तर गिि 
सक्िेछ। 

 तर संघीर् सरकारबाट प्राप्त िैदेम्शक स्रोत समािेश िएको 
अिदुाि रकम स्रोतान्तर गिुिपदाि िेपाल सरकार, अथि मन्रालर्को 
सहमर्त र्लिपुिे छ। 

42. दाि, दातव्र् र अिदुाि सहर्ोग: (१) सरकारी िगदी, म्जन्सी 
 मालसामाि िा घर जग्गा कुिै व्र्म्क्त िा संस्थालाई हस्तान्तरण िा दाि 
दातव्र् गदाि िा आर्थिक सहार्ता ददँदा आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा 
मन्रालर्को र्सफाररसमा प्रदेश सरकारले ददिे िा िददिे र्िणिर् गिि 
सक्िेछ। एक सरकारी र्िकार्को स्िार्मत्िमा रहेको र्ल अर्ल सभपम्त्त 
अको सरकारी र्िकार्लाई हस्तान्तरण गदाि ििे प्रदेश सरकारले 
सभबम्न्ित मन्रालर्को सहमर्त र्लई गिेछ।  

तर िावषिक बजेटमा समािेश िएको देहार्को आर्थिक सहार्ता 
ददिलाई र्स र्िर्मले बािा प¥ुर्ाएको मार्ििे छैिः-  

(क) प्राकृर्तक प्रकोप तथा विपद् आददमा आन्तररक मार्मला 
तथा कािूि मन्रालर् िा प्रदेश सरकारको र्िणिर्बाट ददिे 
आर्थिक सहार्ता, 

(ख) रावष्ट्रर् तथा अन्तरािवष्ट्रर् एिं प्रादेम्शक संघ संस्थालाई 
आर्थिक सहार्ता, र्न्दा शलु्क ददिे ििी प्रदेश सरकारको 
र्िणिर्बाट तोवकएका रकम,  

(ग) प्रदेश सरकारले र्िर्म बिाई िा र्िणिर् गरेर तोवकददएका 
आर्थिक सहार्ता िा अिदुाि रकम,  

(घ) स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुार लम्ित समूहलाई 
र्बतरण गररिे मालसामाि (जस्तैः र्बऊ र्बजि, बोट 
र्बरुिा, दोपार्ा, र्ौपार्ा, आदद)। 
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(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्तबन्िात्मक िाक्र्ांशमा उल्लेख 
िएको िगद िा िस्तगुत आर्थिक सहार्ता ददिलाई बजेट पेश गदाि 
र्थासभिि लक्ष्र्, कार्ििम र लागत अिमुाि र कुि र्िर्म िा र्िणिर्बाट 
कसलाई कसरी ददिे हो प्रष्ट खोली पेश गिुि पिेछ।  

(३) सालबसाली प्रकृर्तका बाहेक विशेष प्रकारका पटके 
कार्ििम, आर्ोजिाको लार्ग कुिै सरकारी िा गैरसरकारी कार्ािलर्, 
संगदठत संघ, संस्था र संस्थािलाई बजेटमा समािेश िएको रकम 
मन्रालर्ले र्िकासा ददँदा सभबम्न्ित मन्रालर् माफि त ददि ु पिेछ। 
र्सरी र्िकासा िई सभबम्न्ित संघ, संस्था िा संस्थािलाई ददएको 
रकमको आर् व्र्र्को प्रगर्तको वििरण र्लई जिु कामको लार्ग त्र्स्तो 
रकम ददर्एको हो सो काममा खर्ि गरे िा िगरेको, लक्ष्र् अिसुार गरे 
िा िगरेको, प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम लेखापरीिण िए िा ििएको 
कुराहरूको अध्र्र्ि, अिगुमि गरी िावषिक वििरण तर्ार गरी सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र मन्रालर्मा पठाउिे कतिव्र् 
सभबम्न्ित मन्रालर्को हिेुछ। 

(४) अिदुाि ददँदा र्ोजिा, कार्ििम र र्था सभिि लागत 
समेत खुलाई ददि ुपिेछ। 

43. आफू िा कुिै खास व्र्म्क्त िा िगिलाई फार्दा हिेु गरी र्िकासा 
 ददि िहिेु: कुिै अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले आफूलाई िा कुिै खास 
 व्र्म्क्त िा िगिलाई फार्दा हिेु गरी सरकारी िि खर्ि गिि िा 
 सरकारी मालसामाि ददिे गरी र्िकासा ददि ुहुँदैि।  

तर प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम र्लि खाि पाउिे िा ददि ुपिे िा 
अदालतको र्िणिर् बमोम्जम ददि र्लि पाउिेमा र्ो र्िर्मले बािा 
परु्ािएको मार्ििे छैि। 
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44. आिर्िक से्रस्ता तथा वििरण पठाउिे: मन्रालर्, वििाग र प्रदेश 
 लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को माग बमोम्जम आिर्िक से्रस्ताको 
 वििरण पठाउि ुसबै कार्ािलर् प्रमखुको कतिव्र् हिेुछ।  

45. आर् व्र्र् ठीकसगँ िएको छ िन्न े कुरामा विश्वस्त हिु ध्र्ाि ददि ु
 पिे: अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले सरकारी रकम र्िकासा ददँदा िा 
 खर्ि गदाि र्िर्र्मतता, र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, प्रिािकाररता र 
 औम्र्त्र्को दृवष्टकोणले देहार्का कुराहरूमा ध्र्ाि ददई देहार् 
 बमोम्जम सरकारी रकम र्िकासा ददि ु िा खर्ि गिुि पिेछ। 
 कारोबार र लेखाङ्कि िए पर्छ पर्ि िए गरेका कारोबारमा आन्तररक 
जाँर् गरी िा गराई दठक छ िने्न कुरामा विश्वस्त हिु ुपिेछः-  

(क) सालबसाली विर्िर्ोजि ऐि बमोम्जम सेिा तथा कार्िहरूमा 
खर्ि गिि विर्िन्न शीषिक तथा उपशीषिकमा स्िीकृत िएका 
रकम सो सेिा तथा कार्िका र्िर्मत्त स्िीकृत सीमार्िर 
रही सोही प्रर्ोजिको लार्ग खर्ि िएको छ, 

(ख) आर्थिक कारोबार प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम छ र आभदािी 
खर्िका कलमहरूको प्रमाण पगुकेो छ, 

(ग) महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढारँ्ा 
अिरुूप लेखा राम्खएको छ, 

(घ) आर्थिक वििरणले त्र्समा लेम्खएको अिर्िको आर्थिक 
कारोबारको र्थाथि म्र्रण गदिछ, 

(ङ) सरकारी सभपम्त्तको लगत दरुुस्त र अद्यािर्िक छ, 
सरकारी सभपम्त्तको सपु्रबन्ि र संरिण िएको छ, 

(र्) िगदी िा म्जन्सी तथा अन्र् सरकारी सभपम्त्त समेतको 
हार्ि िोक्सािी र दरुूपर्ोग हिु िपाउिे गरी आन्तररक 
र्िर्न्रण व्र्िस्था छ र त्र्सको अिसुरण गररएको छ, 
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(छ) राजस्ि र अरू समस्त आभदािी र िरौटी समेतको लेखा 
ठीक छ र असलु तहर्सल गिे र लेखा राखे्न तररकाहरूको 
पर्ािप्त पालिा गररएको छ, 

(ज) सरकारी ऋण, जमाित, र्ििेप, ऋण र्ििारण कोष तथा 
ऋण विमोर्िका र्िर्मत्त छुयार्एका र विमोर्ि गररएको 
रकमहरूको लेखा र्थाथि छ, 

(झ) औद्योर्गक तथा व्र्ािसावर्क सेिाहरू िए त्र्सको 
आभदािी खर्ि, लेखा, त्र्सको म्जन्सी िगदी मौज्दात तथा 
आर्थिक कारोबार सभबन्िी व्र्िस्था तथा र्िर्महरू पर्ािप्त 
छि ्र र्तिीहरूको पालिा गररएको छ, 

(ञ) कार्ािलर्को संगठि, व्र्िस्थापि तथा कार्ि वििाजि र्थेष्ठ 
र सममु्र्त छ र सो अिसुार कार्ि सिालि िएको छ, 

(ट) कुिै काम अिािश्र्क रूपमा दोहोरो हिेु गरी विर्िन्न 
कमिर्ारी िा र्िकार्बाट गररएको छैि र आिश्र्क काम 
गिि छुटाएको छैि, 

(ठ) उपलब्ि स्रोत, सािि तथा सभपम्त्तको सममु्र्त उपर्ोग 
िएको छ र हार्ि िोक्सािी िहिेु गरी सभिार तथा 
संरिणको उम्र्त व्र्िस्था गरेको छ, 

(ड) कार्ििम अिसुार र्ििािररत समर्र्िर प्रगर्त िएको छ र 
कामको गणुस्तर र पररमाण समेत सन्तोषजिक छ, 

(ढ) कार्ािलर्को उदे्दश्र् र िीर्त स्पष्ट छ र र्िददिष्ट उदे्दश्र् 
तथा िीर्त अिरुूप कार्ििम तर्ार िएको छ, 

(ण) स्िीकृत लागत खर्िको सीमार्िर रही कार्ििम सिालि 
गररएको छ र लागतको तलुिामा प्राप्त प्रर्तफल मिार्सब 
छ, 
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(त) लक्ष्र् प्रगर्त तथा लागत खर्िको आकँडा राखे्न व्र्िस्था 
पर्ािप्त र िरपदो छ, 

(थ) र्िकासा अिसुार खर्ि गरेको िए तापर्ि बेमिार्सि 
तररकाले िा र्ल अर्ल रावष्ट्रर् िि बरबाद हिेु गरी खर्ि 
िएको छैि तथा खर्ि र र्िकासा औम्र्त्र्पूणि छ, 

(द) र्ल अर्ल रावष्ट्रर् ििको अिदुाि िा राजस्िको 
अर्िहस्ताङ्कि िा खािी, जंगल, जलशम्क्त आददको सवुििा 
प्रदाि सभबन्िमा पट्टा, लार्सेन्स, अर्िकार र कुिै अन्र् 
प्रकारबाट राजस्ि िा र्ल अर्ल रावष्ट्रर् िि त्र्ाग गिे 
गरी जारी गररएका सबै र्िकासाहरू औम्र्त्र्पूणि छि्, 

(ि) आिर्िक आर्थिक वििरणहरू समर्मा तर्ार िएका छि ्
र समर्मा पेश हिेु गरेका छि।् 

पररच्छेद- ६ 

सरकारी सभपम्त्तको म्जभमा, त्र्सको लगत, संरिण र बरबझुारथ 

46. सरकारी सभपम्त्तको म्जभमा, त्र्सको लगत र संरिण: (१) कार्ािलर्मा 
रहेको िगद, बैंक मौज्दात, र्ेक र त्र्सको से्रस्ता, िरौटी र त्र्सको 
से्रस्ता र राजस्िको लेखा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको म्जभमामा 
रहिेछ। म्जन्सी मालसामाि तथा तत्सभबन्िी से्रस्ता कार्ािलर् प्रमखुले 
तोकेको प्रशासि सेिाका कमिर्ारीको म्जभमामा रहिेछ। राजस्िको लगत 
र त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजातहरू कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िै रेखदेखमा 
कुिै कमिर्ारीको म्जभमामा राख्न सक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम म्जभमामा रहेका सरकारी 
सभपम्त्तको वहिार्मिा िहिेु गरी लगत से्रस्ता सवहत त्र्सको संरिण गिे 
कतिव्र् त्र्स्तो सभपम्त्त म्जभमा र्लिे कमिर्ारी र सभबम्न्ित कार्ािलर् 
प्रमखुको हिेुछ। 
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(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जमको काम गिि सभबम्न्ित कार्ािलर् 
प्रमखुले आफ्िो जिाफदेहीतामा आफूिन्दा मरु्िका अन्र् कमिर्ारीलाई 
लगाउि सक्िेछ।  

47. म्जन्सी मालसामािको लगत तर्ार गिे: (१) कार्ािलर् प्रमखुले 
 आफ्िो कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी िा िगरी िा कुिै 
 प्रकारले हस्तान्तरण िई िा िस्तगुत सहार्ता िा अन्र् कुिै 
 प्रकारबाट प्राप्त हिु आएको म्जन्सी मालसामािको वििरण र मूल्र् 
 समेत खुलाई म्जन्सी वकताबमा सात ददिर्िर आभदािी बाँिी से्रस्ता 
 खडा गरी अद्यािर्िक गरी राख्न ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम लगत तर्ार गिे र लगत 
बमोम्जमको म्जन्सी मालसामाि म्जभमा र्लिे अर्ििारा कार्ािलर् प्रमखुको 
रेखदेखमा म्जन्सी शाखाको म्जभमा र्लिे कमिर्ारीको हिेुछ।  

(३) प्राविर्िक काममा प्रर्ोगमा ल्र्ार्िे म्जन्सी मालसामािको 
हकमा उपर्िर्म (१) बमोम्जम लगत तर्ार गदाि सभबम्न्ित कार्ािलर्का 
प्राविर्िक कमिर्ारीबाट जँर्ाई के कस्तो अिस्थामा त्र्स्तो मालसामाि 
प्राप्त िएको हो प्रमाम्णत गराई सो कुरा कैवफर्त जिाई लगत खडा गिुि 
पिेछ। 

(४) अन्र् र्िकार्बाट हस्तान्तरण िई आएका मूल्र् िखुलेका 
म्जन्सी सामग्री र कार्ािलर्मा मौज्दात रहेका मालसामाि मध्रे् परुािो 
मालसामािको मूल्र् कारणिस खुल्ि िसकेको अिस्थामा कार्ािलर् 
प्रमखुको अध्र्ितामा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र सभबम्न्ित विषर्को प्राविर्िक 
कमिर्ारी िएको सर्मर्तले त्र्स्तो मालसामािको अिस्था र प्रर्र्लत 
बजार मूल्र् समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म गराई राख्न ुपिेछ। र्सरी 
मूल्र् कार्म िएपर्छ म्जन्सी खातामा मूल्र्सवहतको अर्िलेख 
अध्र्ािर्िक गिुि पिेछ। िर्ाँ खररद हिेु म्जन्सी सामग्री स्पेम्शवफकेशि 
सवहत मूल्र् खुलाएर मार म्जन्सी आभदािी बाँध्िपुिे छ।  
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48. िैदेम्शक सहार्ताबाट प्राप्त हिेु मालसामािको व्र्िस्था: (१) िैदेम्शक 
सहार्ता सभबन्िी सभझौतामा िस्तगुत सहार्ता पर्ि समािेश िएकोमा 
त्र्सको प्रर्तर्लवप मन्रालर्ले सभझौता िएको तीस ददिर्िर सभिम्न्ित 
मन्रालर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। मन्रालर्ले 
समेत िस्तगुत सहार्ता अन्तगित प्रदाि गररएको सहार्ताको वििरण 
उपशीषिक अिसुार दात ृ पिबाट प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
सभबम्न्ित मन्रालर्लाई उपलब्ि गराईददिे व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ। 

र्सरी उपलब्ि गरार्िे वििरणमा उपशीषिक समेत खुलाउि ुपिेछ।  

(२) कार्ािलर् िा आर्ोजिाले सहार्ताबाट प्राप्त हिेु म्जन्सी 
मालसामाि िा अन्र् कुिै प्रकारको िस्तगुत सहार्ता प्राप्त गरेपर्छ सोको 
वििरण र मूल्र् खुलाई आभदािी बाँिी प्राप्त िएको म्जन्सी मालसामाि 
िा िस्तगुत सहार्ताको मूल्र् समेत खुलेको वििरण पन्र ददिर्िर प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर्मा पठाई त्र्सको जािकारी तालकु मन्रालर् िा र्िकार्लाई 
ददि ुपिेछ। र्सरी जािकारी प्राप्त िएपर्छ मन्रालर् िा र्िकार्ले सोको 
लगत राख्न ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जम िस्तगुत सहार्ताको 
वििरण प्राप्त िएपर्छ प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबम्न्ित 
कार्ािलर्मा रहेको म्जन्सी मालसामािको र्िरीिण गरी त्र्स्तो िस्तगुत 
सहार्ताको वहसाब िावषिक प्रदेश आर्थिक वििरणमा समािशे गिुि पिेछ। 

(४) िैदेम्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको 
िस्तगुत सहार्तामा राजस्ि छुट ददएको िए सोको वििरण आर्थिक 
मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्ले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
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पठाउि ुपिेछ। र्सरी िस्तगुत सहार्तामा प्राप्त िएको राजस्ि छुटको 
व्र्होरा सभबम्न्ित कार्ािलर्ले दाम्खला ररपोटि र म्जन्सी वकताबमा पर्ि 
जिाउि ुपिेछ। 

(५) िेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले र्ििािररत राजस्िको 
दरमा छुट ददई कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर्को िाममा मालसामाि 
पैठारी गिि स्िीकृर्त ददएको िए त्र्स्तो मालसामािको पैठारी लगत 
सभबम्न्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले राख्न ुपिेछ। त्र्सरी पैठारी िएको 
मालसामाि पर्छ हस्तान्तरण िई प्रदेश सरकारको स्िार्मत्िमा आएमा 
त्र्स्तो मालसामािको वििरण आर्ोजिा िा कार्ािलर्को सहार्क 
खातामा राखी प्रर्ोग गिेको िाम िामेसी खुलार् राख्न ुपिेछ। 

(६) िस्तगुत सहार्ता अन्तगित कुिै एक आर्ोजिा िा 
कार्ािलर्ले मालसामाि प्राप्त गरी विर्िन्न आर्ोजिा िा कार्ािलर्मा 
त्र्स्तो मालसामाि बाँडफाँड िा हस्तान्तरण गिे िएमा हस्तान्तरण गदाि 
प्रर्त र्काई मूल्र् र प्राप्त र्मर्त, मालसामािको वििरण र िन्सार छुट 
िए िा ििएको व्र्होरा समेत खुलाउि ुपिेछ।  

49. लगत राख्न:े िैदेम्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित िस्तगुत 
 सहार्तामा प्राप्त िएको मालसामािको मूल्र्, त्र्स्तो मालसामािको 
 वििरण र िन्सार छुट िए िा ििएको व्र्होरा समेत खुलाई र्स 
 र्िर्मािली बमोम्जम आभदािी बाँिेपर्छ त्र्स्तो सहार्तालाई 
 आर्थिक वििरणमा समािेश गरी त्र्स्तो वििरण तालकु र्िकार् र 
 प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। बजेटमा 
 समािेश ििएको तर विशेष पररम्स्थर्तमा प्राप्त िएको िस्तगुत 
 सहार्ताको अलग वििरण बिाई एक प्रर्त प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
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 कार्ािलर् र एक प्रर्त महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाई 
 लेखा परीिण गराउि ुपिेछ। 

50. र्िरीिण गिे: (१) र्िर्म ४६, ४७ र ४८ बमोम्जम लगत खडा 
 गरी राम्खएको म्जन्सी मालसामाि के कस्तो अिस्थामा छि ्
 कार्ािलर् प्रमखुले एक िषिमा कभतीमा एक पटक आफैले र्िरीिण गरी 
िा त्र्स्तो मालसामाि म्जभमा र्लिे कमिर्ारी बाहेक अन्र् कमिर्ारी िा 
प्राविर्िकिारा र्िरीिण गिि लगाई त्र्सको प्रर्तिदेि र्लम्खत रूपमा 
लेखी िा र्लई राखे्न व्र्िस्था गिुि पिेछ। र्सरी र्िरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त 
िएपर्छ आभदािी बाँध्ि छुट िएको कुिै मालसामाि िेवटएमा मूल्र् र 
वििरण खुलाई आभदािी बाँध्ि लगाई त्र्स्तो मालसामािको ममित 
सभिार र संरिण गिुि गराउि ुपिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको प्रर्तिेदिमा देहार्का कुराहरू 
स्पष्ट रूपमा खुलेको हिु ुपिेछः- 

(क) म्जन्सी वकताबमा आभदािी िबाँर्िएका म्जन्सी 
मालसामाि के कर्त र कस्तो अिस्थामा छि,्  

(ख) मालसामािको संरिण र सभिार राम्रोसगँ िएको छ 
छैि,  

(ग) के कर्त म्जन्सी मालसामािहरू ममित सभिार गिुि 
पिे अिस्थामा छि,्  

(घ) के कर्त म्जन्सी मालसामािहरू बेकभमा िई र्ललाम 
र्बिी िा र्मन्हा गिुि पिेछि,्  

(ङ) म्जन्सी मालसामािको प्रर्ोग िए िा ििएको, हार्ि 
िोक्सािी िए िा ििएको र हार्ि िोक्सािी िएको 
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िए कसको लापरिाहीबाट िएको हो,  

(र्) एकै वकर्समको मालसामािमध्रे् गत िषि उपर्ोग 
िएको पररमाण र र्ालू आर्थिक िषिमा खररद 
गररएको पररमाणको तलुिात्मक वििरण, 

(छ) म्जन्सी सामािको मूल्र् खुलेको छ/छैि, 

(ज) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएका अन्र् 
कुराहरू। 

(३) र्िरीिण प्रर्तिदेि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमखुले त्र्स्तो 
प्रर्तिेदिको एक प्रर्त तालकु र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। तालकु र्िकार्ले 
त्र्स्तो प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ प्रर्तिेदि बमोम्जम िए ििएको सभबन्िमा 
प्रर्तर्िर्ि खटाई र्िरीिण गिुिपिे छ। र्िरीिणबाट कुिै कैवफर्त 
देम्खएमा सो सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमखुलाई एक मवहिा र्िरमा 
आिश्र्क र्िदेशि ददिपुिे छ। प्रर्तिेदिको विषर्मा एक मवहिार्िर 
कुिै र्िदेशि पठाएमा कार्ािलर् प्रमखुले सो समेतलाई विर्ार गरी सो 
अिर्िर्िर कुिै र्िदेशि प्राप्त ििएमा र्ललाम र्बिी गिुिपिे मालसामाि 
छ मवहिार्िर र ममित सभिार गिुिपिे िए तीि मवहिार्िर गररसक्ि ु
पिेछ। कार्ािलर्को आिश्र्कता िन्दा बढी मालसामाि खररद गरी 
उपर्ोग ििई त्र्सै रहेको िए तालकु र्िकार्मा प्रर्तिदेि पेश गरी 
र्िदेशि प्राप्त िए अिसुार हस्तान्तरण गरी आिश्र्कतािन्दा बढी 
मालसामाि खररद गिे आदेश ददिे उपर प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम 
वििागीर् कारबाही समेत गिुिपिेछ।  

(४) उपर्िर्म (२) को खण्ड (ग) बमोम्जम ममित सभिार गिुि 
पिे ििी उल्लेख िएका मालसामािहरूको ममित सभिारको बजेटको 
व्र्िस्था र्मलाई ददिे र ममित हुि िसक्िेलाई र्ललाम र्बिी र र्मन्हाको 
कारबाही गिे म्जभमेिारी तालकु र्िकार्को हिेुछ। 
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(५) कुिै कार्ािलर्को प्रर्ोगमा िआएका िा िआउिे तर अको 
कार्ािलर्को लार्ग उपर्ोगी हिेु मालसामािहरू हस्तान्तरण गदाि ददिे 
र्िकार्को सभबम्न्ित मन्रालर्को सहमर्त र र्लिे र्िकार्को सहमर्तको 
आिारमा हस्तान्तरण गिुि पिेछ। 

51. म्जन्सी मालसामािको संरिण र सभिार गिे उत्तरदावर्त्ि: र्िर्म 
 ४६, ४७, ४८ र ४९ बमोम्जम लगत खडा गरी राम्खएको 
 सरकारी म्जन्सी मालसामाि हार्ि िोक्सािी िहिेु गरी संरिण गिे र 
र्तिीहरूको राम्रो सभिार गरी िा र्ालू अिस्थामा राखे्न 
 उत्तरदावर्त्ि सभबम्न्ित कार्ािलर् प्रमखुको हिेुछ। 

52. म्जन्सी मालसामािको से्रस्ता: म्जन्सी मालसामािको से्रस्ताको ढाँर्ा 
 महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को समन्िर्मा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्ले तर्ार गरी महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत 
 गराई लागू गिुि पिेछ। र्सरी लागू ििएसभमका लार्ग महालेखा 
 र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट लागू गरेको म्जन्सी शे्रस्ताको प्रर्र्लत ढाँर्ा िै 
लागू गररिेछ। 

53. िावषिक प्रर्तिेदि र रेखदेख: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले गत आर्थिक 
 िषिको मौज्दात, र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गरेको तथा हस्तान्तरण 
 िई आएको मालसामाि र िस्तगुत सहार्ताको रूपमा प्राप्त िएको 
 मालसामाि समेत उल्लेख गरी कुल म्जन्सी मालसामािको पररमाण र 
मूल्र्, र्ालू आर्थिक िषिमा र्ललाम, र्मन्हा, हस्तान्तरण िई खर्ि 
 िएको पररमाण र मूल्र्, बाँकी म्जन्सी मालसामाि मध्रे् साबूत, 
 ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्हा गिुि पिे मालसामािको पररमाण समेत 
 खुलाई आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर िावषिक प्रर्तिेदि 
तर्ार गरी सभबम्न्ित मन्रालर्, वििाग र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा एक एक प्रर्त पठाउि ुपिेछ। र्स्तो प्रर्तिदेि प्राप्त िए 
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पर्छ सभबम्न्ित मन्रालर् र वििागले अध्र्र्ि र जाँर्बझु गरी आिश्र्क 
र्िदेशि ददि ुपिेछ। 

(२) कुिै कार्ािलर् खारेज िा गाभ्िे र्िणिर् िएमा र्सरी र्िणिर् 
िएको पैतीसौं ददिमा कार्ािलर् खारेज िएको मार्ििेछ। उक्त 
अिर्िर्िरमा सो कार्ािलर् कार्म रहेको ददिसभमको म्जन्सी 
मालसामािको मौज्दात र ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्हा गिुि पिे 
मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत खुलाई त्र्स्तो कार्ािलर् खारेज 
िएको िा गार्िएको र्मर्तले पैंतीस ददि र्िर प्रर्तिेदि तर्ार गरी िा 
गिि लगाई सभबम्न्ित मन्रालर् िा वििागले त्र्स्तो मालसामािको 
म्जभमा र्लिे ददिे व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ। 

(३) कुिै कार्ािलर् िा र्िकार् वििाजि िएको अिस्थामा 
वििाजि िएका र्िकार् बीर्को आपसी सहमर्तमा म्जन्सी मालसामािको 
बाँडफाडँ गिुिपिे छ। सभपत्ती बाँडफाँड सगँै से्रस्ता, कागजात र बेरुज ु
समेत कार्ि प्रकृर्त अिरुूप बाँडफाँड गरी म्जभमा र्लिपुिे छ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको प्रर्तिेदिबाट िा अन्र् कुिै 
स्रोतबाट म्जन्सी मालसामािको लगत िराखेको, ममित सभिार, र्ललाम, 
र्मन्हा, बरबझुारथ िगरेको देम्खएमा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्ले त्र्स्तो म्जन्सी मालसामािको र्िरीिण गिि सक्िेछ। 

त्र्स्तो र्िरीिणको प्रर्तिदेि सभबम्न्ित मन्रालर्, वििाग/र्िदेशिालर् 
र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोम्जम प्राप्त हिु आएको प्रर्तिेदिबाट िा 
अन्र् कुिै स्रोतबाट कुिै कार्ािलर्मा म्जन्सी मालसामाि सभबन्िी 
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अर्िर्र्मतता देम्खएमा मन्रालर्को िए मन्रालर् आफैले र 
वििाग/र्िदेशिालर् िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबम्न्ित वििागीर् 
प्रमखुले आिश्र्क कारबाही गरी म्जन्सी मालसामािको लगत राख्न, 
ममित, सभिार तथा संरिण गिि लगाउि ु पिेछ। वििागीर् प्रमखुले 
गरेको र्स्तो कारबाहीको जािकारी सभबम्न्ित मन्रालर्लाई ददि ु
पिेछ।  

54. घर जग्गाको लगत: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको 
 सरकारी घर जग्गा तथा कार्ािलर् अन्तगितको सरकारी घर 
 जग्गाको लगत महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको ढारँ्ामा 
 राख्न ु पिेछ। त्र्स्तो घर जग्गा आफ्िो िाउँमा िा अन्र् कुिै 
 कार्ािलर्को िाउँमा मालपोत कार्ािलर्मा दताि िई जग्गाििी 
 प्रमाण पूजाि प्राप्त ििएकोमा प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम कार्ािलर्को 
 िाउँमा दताि गराउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको घर जग्गाको वििरण तालकु 
वििाग, मन्रालर्, आन्तररक मार्मला तथा कािूि मन्रालर् र सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(३) प्रदेश र्िरको सरकारी घरजग्गाको लगत प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् विद्यतुीर् प्रणालीमा अद्यािर्िक गिे व्र्िस्था 
र्मलाउि ुपिेछ। 

55. बरबझुारथ: (१) िगद, म्जन्सी मालसामाि, बौवद्धक सभपम्त्त, 
 विर्िर्ोम्जत रकम, राजस्ि, िरौटी, बरेुज,ु अन्र् रकमको लगत 
 से्रस्ता तथा सरकारी कागजात र आफ्िो म्जभमामा िएको िा 
 रहेको काम आददको म्जभमा र्लिे कमिर्ारी सािारणतर्ा सरुिा, 
 काज सरुिा, बढुिा, अिकाश प्राप्त गरी िा अन्र् कुिै कारणले 
 आफू कार्िरत कार्ािलर् छोडी जाँदा िा सो कामबाट अलग हुँदा 
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 र्िजको बरबझुारथ गिे कतिव्र् हिेुछ। बरबझुारथ बमु्झर्लिे 
 कमिर्ारीले पर्ि तरुुन्त बमु्झर्लि ु पिेछ। आलटाल गरी बझुी 
 िर्लएमा त्र्स्ता कमिर्ारीलाई वििागीर् कारबाही हिेुछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएका 
कमिर्ारीले ऐिको दफा 50 मा उल्लेख िए बमोम्जमको भर्ाद र्िर 
बरबझुारथ गरी सक्ि ुपिेछ। सो भर्ाद र्िर पर्ि बरबझुारथ िगरेमा 
तालकु कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोहिरमा र्िजको म्जभमामा रहेको िगदी 
म्जन्सीको लगत तर्ार गरी कार्ािलर् प्रमखुले बरबझुारथ गराउि ुपिेछ। 

र्सरी बरबझुारथ गरेको जािकारी तालकु र्िकार्मा पर्ि ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम लगत तर्ार गरी बरबझुारथ 
गराएकोमा से्रस्ता अिसुार िपगु िएको िगदी म्जन्सीको सभबन्िमा 
बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीको म्जभमेिारी रही रहिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोम्जम बरबझुारथ हुँदा िगद 
िा म्जन्सी मालसामाि, बौवद्धक सभपम्त्त, राजस्ि, िरौटी र अन्र् रकमको 
लगत से्रस्ता आदद हार्ि िोक्सािी िा वहिार्मिा िएको देम्खएमा त्र्स्तो 
हार्ि िोक्सािी िा वहिार्मिा रकम ऐि बमोम्जम असलु उपर गररिेछ। 

(५) उपर्िर्म (३) बमोम्जम मूल्र् असलु उपर गिुि पदाि सो 
मालसामािको अिस्था तथा ितिमाि बजार मूल्र्लाई समेत विर्ार गरी 
मूल्र् कार्म गररिेछ। र्सरी मूल्र् कार्म गिे काम मन्रालर् र 
वििाग/र्िदेशिालर्को हकमा सभबम्न्ित कार्ािलर्को प्रमखुले तोकेको 
अर्िकृत र एकजिा प्राविर्िक अर्िकृत, आन्तररक मार्मला तथा कािूि 
मन्रालर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि रहेको 
सर्मर्तले र सो बाहेक अन्र् कार्ािलर्को हकमा सभबम्न्ित कार्ािलर्का 
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प्रमखु, सभबम्न्ित विषर्को प्राविर्िक र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
कार्ािलर्का प्रर्तर्िर्ि समेत रहेको सर्मर्तले गिेछ। 

(६) उपर्िर्म (१) बमोम्जम बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएका 
कमिर्ारी िोकरीबाट अिकाश र्लर्सकेको र पत्ता िलागकेो िा मतृ्र् ु
िएको िा स्िास््र्का कारणबाट होस ठेगाि ििएको िा मािर्सक 
सन्तलुि गमुाएको रहेछ र त्र्स्तो कमिर्ारीले गिुि पिे बरबझुारथ र्िजको 
पररिारका सदस्र्ले गिि र्ाहेमा र्िज िा र्िजले मन्जरु गरी पठाएको 
व्र्म्क्तबाट िा सभबम्न्ित कार्ािलर् प्रमखुले खटाएको व्र्म्क्तको रोहबरमा 
जसले बमु्झर्लि ुपिे हो सो व्र्म्क्तले बमु्झर्लि ुपिेछ। 

56. बरबझुारथको प्रमाण पर: (१) र्िर्म ५५ बमोम्जम बरबझुारथ 
 गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीलाई सो बमोम्जम बरबझुारथ गरी 
 सकेपर्छ सार्बक कार्ािलर्बाट अिसूुर्ी- १० बमोम्जमको ढाँर्ामा 
 बरबझुारथको प्रमाणपर ददिपुिेछ। 

(२) बरबझुारथ गिे कमिर्ारीले उपर्िर्म (१) बमोम्जम 
प्रमाणपर पेश िगरी र्िजलाई हालको कार्ािलर्मा हाम्जर हिु ददर्िे 
छैि। 

(३) बरबझुारथ गिे व्र्म्क्त अिकाश प्राप्त कमिर्ारी िए 
उपर्िर्म (१) बमोम्जमको प्रमाणपर पेश िगरी र्िजलाई र्ििृत्तिरण 
िा उपदाि ददर्िे छैि।  

पररच्छेद- ७ 

र्ललाम र्बिी सभबन्िी व्र्िस्था 

57. र्लम्खत आदेश र्बिा र्ललाम र्बिी गिि िहिेु: (१) कार्ािलर् 
 प्रमखु िा र्िजले तोकेको अर्िकारीको र्लम्खत आदेश र्बिा म्जन्सी 
 मालसामाि र्ललाम र्बिी िा हस्तान्तरण गिुि गराउि ुहुँदैि। 

(२) र्िर्म ५३ बमोम्जमको प्रर्तिेदिमा उम्ल्लम्खत बेकभमा 
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िई काम िलाग्िे देम्खएका मालसामािहरू र्ललाम र्बिी गिे, ममित 
गिुि पिे मालसामािहरू ममित गिे, आभदािी िबाँर्िएका मालसामाि 
तरुुन्त आभदािी बाँध्िे कतिव्र् कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको 
अर्िकारीको हिेुछ। 

(३) र्िर्म ५३ बमोम्जमको प्रर्तिेदि कार्ािलर् प्रमखु बाहेक 
अरूले ददएको रहेछ ििे र्ललाम र्बिी गिुि पिे म्जन्सी मालसामािको 
सभबन्िमा त्र्स्तो म्जन्सी मालसामाि र्ललाम र्बिी गिे अिस्थामा छ 
िा छैि कार्ािलर् प्रमखुले जाँर्ी र्ललाम र्बिी गिुि पिे ििी ठहराएकोमा 
मार र्ललाम र्बिी गिुि पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जम म्जन्सी मालसामाि हस्तान्तरण 
गदाि हस्तान्तरण फाराम िरी हस्तान्तरण गिुि पिेछ। मालसामाि 
बमु्झर्लिे कार्ािलर्ले हस्तान्तरण िई आएको मालसामाि म्जन्सी खातामा 
आभदािी बाँिी सोको जािकारी सार्बक कार्ािलर्लाई ददि ु पिेछ। 
बमु्झर्लिे कार्ािलर्बाट आभदािी बाँिेको जािकारी प्राप्त िएपर्छ सार्बक 
कार्ािलर्ले त्र्स्ता मालसामािको लगत कट्टा गिुि पिेछ। 

58. र्ललाम गिे व्र्िस्था: (१) म्जन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदिमा परुािो िई 
 काममा आउि िसक्िे टुटफुट िई बेकभमा िएका र पिुः ममित 
 िहिेु ििी वकटाि िएका मालसामाि मध्रे् कार्ािलर् प्रमखुले 
 र्ललाम गिुि पिे ििी ठहरार्एका मालसामािको परल मूल्र् 
 खुलेकोमा तीि लाख रूपैर्ाँसभमको र परल मूल्र् िखुलेको िए 
 हाल मूल्र्ाङ्कि िएको मूल्र्मा एक लाख रूपैर्ासँभम िा दिुै गरेर 
 र्ार लाख रूपैर्ासँभमका मालसामाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु, 
 म्जन्सी अर्िकृत िा म्जन्सी शाखा प्रमखु समेतको रार् र्लई 
 कार्ािलर् प्रमखुले एक िषि र्िर र्ललाम र्बिी गिुि पिेछ।  
  तर घर जग्गा जस्ता म्स्थर सभपम्त्त प्रदेश सरकार, 
 मम्न्रपररषद्को र्िणिर् बेगर र्ललाम र्बिी गिि पार्िे छैि। 
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तर िेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण िएका र्स्ता सभपम्त्तका 
हकमा िेपाल सरकारको पूिि सहमर्त बेगर र्ललाम र्बिी गिि पार्िे 
छैि।  

(२) कुिै मेम्शि औजार तथा िारी उपकरण र सिारी सािि 
र्ालू हालतको िए पर्ि परुािो मोडल, त्र्सको स्पेर्र पाटि पूजािको 
अिाि तथा ममित सभिार तथा सिालिमा बढी खर्ि लाग्िे तथा ितिमाि 
अिस्थामा अिपुर्ोगी ििी मेकार्िकल प्राविर्िकबाट प्रर्तिेदि पेश गरेका 
मेम्शि औजार तथा िारी उपकरण र उपर्िर्म (१) मा उम्ल्लम्खत 
मूल्र् िन्दा बढी परल मूल्र् िा मूल्र्ाङ्कि िएका मालसामाि कार्ािलर् 
प्रमखुले र्ललाम गिुि पिे ििी ठहराएमा त्र्स्ता मालसामाि जाँर्बझु 
एिं सिेिण गरी र्सफाररश गिि उपर्िर्म (३) बमोम्जम सर्मर्त गठि 
गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) मा उम्ल्लम्खत मालसामािको मूल्र्ाङ्किको 
लार्ग देहार् बमोम्जमको सर्मर्त गठि गिुि पिेछः- 

(क) प्रदेश सरकारका मन्रालर्, वििाग, र्िकार् तथा 
कार्ािलर्को हकमा सभबम्न्ित र्िकार्का प्रमखु िा 
र्िजले तोकेको अर्िकारीको अध्र्ितामा र्िकार्का 
प्रमखुले तोकेको सभबम्न्ित विषर्को अर्िकृतस्तरको 
प्राविर्िक प्रर्तर्िर्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृतस्तरको प्रर्तर्िर्ि िएको 
तीि जिाको सर्मर्त, 

(ख) खण्ड (क) मा उम्ल्लम्खत कार्ािलर् बाहेक अन्र् 
कार्ािलर्को हकमा कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले 
तोकेको अर्िकृतको अध्र्ितामा सभबम्न्ित विषर्को 
प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि र सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृतस्तरको 
प्रर्तर्िर्ि िएको सर्मर्त, 
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(ग) प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि तोक्दा र्थासभिि सभबम्न्ित 
म्जन्सी मालसामािको ज्ञाि िएको कमिर्ारी खटाउि ु
पिेछ, 

(घ) दश लाख रूपैर्ाँिन्दा बढी मूल्र् पिे िा विशेष 
प्रकारको म्जन्सी मालसामािको हकमा र्स सर्मर्तले 
बढीमा दईु जिासभम सभबम्न्ित विषर्का प्राविर्िक 
आमन्रण गिि सक्िेछ, 

(ङ) उपर्िर्म (६) बमोम्जम आिश्र्क अध्र्र्ि सिेिण 
गरी मूल्र् ितोवकएकोमा अिमुार्ित मूल्र् समेत 
तोवक र्स सर्मर्तले कार्ािलर् प्रमखु समि 
र्सफाररसको प्रर्तिेदि ददिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोम्जमको सर्मर्तको र्सफाररस िएपर्छ 
परल मूल्र् खुलेकोमा दश लाख रूपैर्ाँसभम र मूल्र् िखुली मूल्र्ाङ्कि 
िएकोमा दईु लाख रूपैर्ाँसभम र दिुै गरी बाह « लाख रूपैर्ाँ मूल्र् 
सभमको म्जन्सी मालसामाि कार्ािलर् प्रमखुले र्ललाम गिेछ। सो िन्दा 
मार्थ मूल्र् िएकोमा र्ललाम गिे स्िीकृर्तको लार्ग सबै व्र्होरा खुलाई 
वििाग िए वििागमा र वििाग ििए सभबम्न्ित तालकु र्िकार्, 
सम्र्िालर् िा मन्रालर्मा पेश गिुि पिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोम्जम सभबम्न्ित वििाग िा मन्रालर्मा 
प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ त्र्स्तो प्रर्तिेदिको सभबन्िमा सिेिण एिं 
मूल्र्ाङ्कि गिि वििाग िा मन्रालर्ले देहार्का सदस्र्हरू िएको सर्मर्त 
गठि गरी सिेिण एिं मूल्र्ाङ्कि गराउि ुपिेछः- 
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(क) सभबम्न्ित सम्र्ि िा वििाग 

 प्रमखुले तोकेको राजपरांवकत 

 दितीर् शे्रणीको अर्िकृत  -अध्र्ि 

(ख) सभबम्न्ित विषर्को प्रर्तर्िर्ि      -सदस्र्  

(ग) प्रर्तर्िर्ि (अर्िकृतस्तर), सभबम्न्ित 

 कार्ािलर् िा मन्रालर् -सदस्र् 

(घ) आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु      -सदस्र्  

(ङ) सभबम्न्ित मन्रालर् िा वििागले 

 तोकेको मन्रालर् िा वििाग 

 अर्िकृतस्तरको प्रर्तर्िर्ि  -सदस्र् सम्र्ि 

तर उपर्िर्म (३) बमोम्जमको सर्मर्तले र्सफाररश गरेकै 
मूल्र्ाङ्कि मिार्सि लागेमा सभबम्न्ित वििाग िा मन्रालर्ले त्र्सैलाई 
समथिि गरी स्िीकृर्त ददि सक्िेछ। 

(६) उपर्िर्म (३) िा (५) बमोम्जमको सर्मर्तले 
मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि मालसामािको उपर्ोर्गता, सेिा आर्,ु 
ह्रास कट्टी, अिशेष मूल्र् र बजार मूल्र् समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म 
गिुि पिेछ। ह्रास कट्टी गदाि आर्कर कािूि बमोम्जमको दरमा कट्टी 
गिुि पिेछ। िन्सार िर्तरेको मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि िन्सार 
महसूल समेत समािेश गरी सो शलु्क समेतमा ह्रास कट्टी गिुि पिेछ। 
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तर र्सरी उम्ल्लम्खत आिारहरू कुिैपर्ि िा आंम्शकरूपमा 
वकटाि गिि िसवकिे मालसामािको हकमा कार्ािलर् प्रमखुले तालकु 
र्िकार्को प्रमखुसमि पेश गिुि पिेछ। र्सरी जािकारी प्राप्त िएपर्छ 
र्िज प्रमखुले सभबम्न्ित विशेषज्ञलाई मालसामाि प्रर्ोगमा आउिे िा 
िआउिे बारे जारँ्बझु गिि लगाउि ुपिेछ। सभबम्न्ित विशेषज्ञले त्र्स्ता 
मालसामाि ममित गरेर पर्ि पिुः प्रर्ोग हिु िसक्िे िा ममित गदाि 
उपर्िर्म (१६) बमोम्जमको म्स्थर्त हिेु प्रर्तिेदि ददएमा सोही 
प्रर्तिेदिलाई आिार र्लई मूल्र् कार्म गिे र्िदेशि तालकु र्िकार्का 
प्रमखुले ददि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (५) बमोम्जमको सर्मर्तको र्सफाररस पेश 
िएपर्छ वििाग/र्िदेशिालर् िा मन्रालर्ले र्ललाम गिे आदेशका साथ 
सभबम्न्ित कार्ािलर्मा पठाई ददि ुपिेछ। र्सरी आदेश प्राप्त िएपर्छ 
कार्ािलर्ले उपर्िर्म (८) बमोम्जम र्ललाम र्बिी गिेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोम्जम र्ललाम गिे आदेश प्राप्त िएपर्छ 
िा उपर्िर्म (१) बमोम्जम र्ललाम गिे र्िणिर् िएपर्छ मालसामाि 
र्ललाम र्बिी गिि एक्काईस ददिको भर्ाद ददई देहार्का कुराहरू समेत 
खुलाई सूर्िा प्रकाशि गरी र्ललाम बढाबढ गराउि ुपिेछः-  

(क) मालसामािको वििरण,  
(ख) मालसामािको न्रू्ितम मूल्र्,  
(ग) र्ललाम बढाबढ हिेु स्थाि, समर् (शरुु र अन्त्र् हिेु 

समर् बजे) र र्मर्त,  
(घ) न्रू्ितम मूल्र्बाट बढाबढ शरुु हिेु कुरा,  

(ङ) र्ललाम सकार गिि डाँक बोल्ि ु अम्घ िै न्रू्ितम 
मूल्र्को पाँर् प्रर्तशतले हिेु िगद िरौटी राख्न ुपिे 
कुरा र डाँक अंक बढ्दै गएमा सोही अिपुातमा 
िरौटी थप गदै जाि ुपिे कुरा,  
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(र्) र्ललाम सकार गरेको मालसामाि उठाई लैजाि ुपिे 
अिर्ि, 

(छ) अन्र् आिश्र्क कुराहरू। 

(९) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापर्ि 
बोलपरबाट र्ललाम र्बिी गिि मिार्सि देम्खएमा मालसामाि हेिि सक्िे 
व्र्िस्था र्मलाई उपर्िर्म (८) बमोम्जम भर्ाद ददई बोलपर माग गिि 
सवकिेछ। र्सरी बोलपर आव्हाि गररएकोमा बोल अंकको दश 
प्रर्तशतले हिेु रकम बराबरको बैंक जमाित िा िरौटी खातामा जभमा 
गरेको िौर्र बोलपर साथ राख्न ु पिेछ। तालकु र्िकार्मा दाम्खला 
िएको बोलपर तोवकएको र्मर्तमा खोली सो सभबन्िी कागजात र्छटो 
सािििारा सभबम्न्ित कार्ािलर्मा पठाउि पिेछ। 

(१०) उपर्िर्म (८) िा (९) बमोम्जम प्रकाम्शत सूर्िा 
बमोम्जम र्ललाम सकार गिि र्ाहिे व्र्म्क्त, फमि, संस्था िा कभपिीले 
देहार् बमोम्जमको रकम र्तरी सभबम्न्ित कार्ािलर्बाट सो कार्ािलर्को 
कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारीको दस्तखत र कार्ािलर्को 
छाप लागेको बोलपर फाराम वकनु्न पिेछः- 

(क) एकलाख रूपैर्ाँसभम न्रू्ितम मूल्र् कार्म िएको 
बोलपरको लार्ग  तीि सर् रूपैर्ाँ,  

(ख) एक लाख िन्दा मार्थ दश लाख रूपैर्ाँसभम न्रू्ितम 
मूल्र् कार्म िएको बोलपरको लार्ग  एक हजार 
रूपैर्ा,ँ 

(ग) दशलाख िन्दा मार्थ जर्तसकैु रकम न्रू्ितम मूल्र् 
कार्म िएको बोलपरको लार्ग दईु हजार रूपैर्ाँ। 
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(११) उपर्िर्म (८) र (९) बमोम्जमको र्ललाम बढाबढ गिि 
िा बोलपर माग गरी र्ललाम र्बिी गिे सूर्िा प्रकाशि गदाि परल 
मूल्र् िखुलेकोमा हाल मूल्र्ाङ्कि गदाि एकलाख रूपैर्ासँभम मूल्र् कार्म 
हिेु मालसामाि र परल मूल्र् खुलेकोमा हाल मूल्र्ाङ्कि गदाि तीिलाख 
रूपैर्ासँभम मूल्र् कार्म हिेु मालसामािको र्ललाम र्बिी गिि बोलपर 
माग गिे कार्ािलर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् र सभिि िएसभम सभबम्न्ित र्िकार्को 
िेिसार्टमा समेत बोलपर आह्वािको सूर्िा प्रकाशि गरी र सो िन्दा 
बढी मूल्र् कार्म हिेु मालसामाि रावष्ट्रर्स्तरको परपर्रकामा सभिि 
िएसभम सभबम्न्ित र्िकार्को ििेसार्टमा समेत सूर्िा प्रकाशि गरी 
र्ललाम र्बिी गिि सवकिेछ। र्सरी र्ललाम र्बिी गदाि पवहलो पटक 
र्ललाम र्बिी हिु िसकेमा सात ददिको भर्ाद ददई पिुः र्ललाम 
र्बिीको कारबाही गिुि पिेछ। पिुः र्ललाम र्बिीको कारबाही गदाि 
पर्ि र्ललाम हिु िसकेमा कार्म मूल्र्मा िघट्िे गरी र्सिै िातािबाट 
र्बिी गिि सवकिेछ। िातािबाट पर्ि र्बिी ििएमा पिुः मूल्र्ाङ्कि गरी 
र्ललाम गिि सवकिेछ। 

(१२) र्ललाम सकार गरेको म्जन्सी मालसामाि सभबम्न्ित 
कार्ािलर्ले तोकेको अिर्िर्िर कबोल गरेको पूरा रकम दाम्खला िगरी 
सामाि िउठाएमा राम्खएको िरौटी जफत गरी जफत रकम बराबर 
मार घटी कबलु िएका िमशः दोस्रो, तेस्रो िा र्ौथौ घटीिालाको 
कबलु अंक स्िीकृत गिि सवकिेछ।र्सरी गदाि पर्ि र्ललाम हिु िसकेमा 
पिुः र्ललाम गिुि पिेछ। 
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(१३) उपर्िर्म (११) बमोम्जमको प्रविर्ाबाट र्बिी हिु 
िसकेमा उपर्िर्म (३) र (५) बमोम्जमको सर्मर्तबाट पिुः मूल्र्ाङ्कि 
गराई र्ललाम बढाबढ गराउि ु पिेछ।र्सरी पिु मूल्र्ाङ्कि गररएको 
मूल्र्मा पर्ि र्ललाम बढाबढ हिु िसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले सभबम्न्ित 
विषर्को प्राविर्िक कमिर्ारी र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोहबरमा मूल्र् कार्म 
गरी तालकु र्िकार्को स्िीकृर्त र्लई र्सिै र्बिी गिि सक्िेछ। र्सरी 
र्सिै र्बिी हिु िसकेमा तालकु र्िकार्बाट र्िणिर्बाट लगत कट्टा गिुि 
पिेछ। 

(१४) सिारी सािि, मेम्शिरी, औजार र प्राविर्िक मालसामाि 
बाहेक फर्ििर्र जस्ता मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि सर्मर्त िराखी 
आर्कर प्रर्ोजिको लार्ग र्ििािररत ह्रास कट्टी दरको आिारमा मूल्र् 
कार्म गिि सवकिेछ। आर् ुर्िम्ित िएका जिुसकैु मालसामािको आर् ु
समाप्त िए पर्छ उपर्िर्म (३) बमोम्जमको सर्मर्तबाट मूल्र्ाङ्कि गराई 
र्ललाम र्बिी गिि सवकिेछ। 

(१५) र्स र्िर्मािली बमोम्जम र्ललाम र्बिी िए िा ििएको 
सभबन्िमा तालकु र्िकार्ले िषिको एक पटक र्िरीिण गरी सोको 
प्रर्तिेदि एक तह मार्थको अर्िकृत समि पेश गिुि पिेछ। 

(१६) र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए 
तापर्ि बाह्र िषि िन्दा बढी परुािा र र्ालू हालतमा िरहेका िा र्ालू 
हालतमा ल्र्ाउि सोही मालसामािको बजार मूल्र्को पच्र्ीस प्रर्तशत 
िन्दा बढी ममित खर्ि लाग्िे िएमा कार्ािलर् प्रमखुले उपर्िर्म (३) 
बमोम्जमको सर्मर्तको र्सफाररशमा र्ललाम र्बिी गिि सक्िेछ। 

(१७) र्िमािण िएका िौर्तक संरर्िा ित्काई र्ललाम र्बिी 
गदाि ित्काउि लाग्िे खर्ि र मालसामाि र्बिी गदाि प्राप्त हिेु रकमको 
आर्टमिार्ज लागत अिमुाि तर्ार गिुि पिेछ। र्ललामबाट प्राप्त हिेु 
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रकम ित्काउँदा लाग्िे खर्ि िन्दा बढी हिु आएमा फरक रकमलाई 
िै न्रू्ितम मूल्र् मािी र्ललाम घटाघट सभबन्िी कारबाही गिुि पिेछ। 

59. जफत िएका मालसामािको मूल्र्ाङ्कि: जिुसकैु कारणबाट जफत 
 िएका मेम्शि, उपकरण, सिारी सािि िा मालसामाि र्ललाम 
 र्बिी गदाि सभबम्न्ित मन्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कि सर्मर्त गठि गरी 
 र्स र्िर्मािली बमोम्जम र्ललाम र्बिी गररिेछ। र्सरी सर्मर्त 
 गठि गदाि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि समेत राख्न ु
 पिेछ। 

60. र्बिीको व्र्िस्था: प्रदेश सरकारको आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले 
 उत्पादि गरेको मालसामािको हकमा सभबम्न्ित मन्रालर्ले 
 तोवकददए बमोम्जम र्बिी गिुि पिेछ। 

61. िष्ट गिुि पिे: कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम आफ्िो कब्जामा 
 र्लएको िा आफ्िो मौज्दातमा रहेको मालसामािको उपिोग र्मर्त 
 समाप्त िएमा िा अन्र् कुिै कारणबाट उपिोग गिि िहिेु प्रमाम्णत 
 िएमा त्र्स्तो मालसामाि मरु्लु्का गरी साििजर्िक रूपमा िष्ट गिुि 
 पिेछ।र्सरी िष्ट गरेपर्छ त्र्स्तो सामािलाई मरु्लु्काको आिारमा 
 म्जन्सी खातामा र्मन्हा खर्ि जिाउि ुपिेछ। 

पररच्छेद- ८ 

िरौटी सभबन्िी व्र्िस्था 

62. िरौटी खाता: (१) प्रदेश र अन्तगितका सभपूणि कार्ािलर्को िरौटी 
 रकम सिालिको लार्ग सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्को िाममा खोर्लएको एकल कोष बैंक खाता माफि त 
 सिालि हिेुछ। प्रत्रे्क कार्ािलर्ले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्बाट प्राप्त गरेको आफ्िो कार्ािलर् कोड िभिर समेत 
 उल्लेख गरी िरौटीको कारोबार गिुि पिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको िरौटी खातामा रकम जभमा 
गिुि पदाि सभबम्न्ित व्र्म्क्तले बैंक िौर्रहरू िरी बैंक दाम्खला गिुि 
पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जमको िौर्र मध्रे् एकप्रर्त बैंकले 
सभबम्न्ित व्र्म्क्तलाई ददिेछ। सो िौर्र सभबम्न्ित कार्ािलर्मा बझुाई 
सोको िगदी रर्सद र्लि ु पिेछ। र्सलबन्दी बोलपर साथ पेश गिे 
िौर्रको सभबन्िमा बोलपर खोली सकेपर्छ िगदी रर्सद र्लि ु ददि ु
पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको िरौटी कारोबारको लार्ग 
िकु्तािी आदेशको सिालि कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि शाखा 
प्रमखुको संर्कु्त दस्तखतबाट हिेुछ। आिश्र्कतािसुार आफ्िो 
उत्तरदावर्त्िमा कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िो मातहतका अन्र् अर्िकृत र 
आर्थिक प्रशासि शाखाका प्रमखु िा र्िजले तोकेको आर्थिक प्रशासि 
शाखाको कमिर्ारीको दस्तखतबाट समेत िरौटी कारोबार सिालि गिि 
गराउि सक्िेछ। 

63. िरौटी राख्न े अिस्था: देहार्को अिस्थामा िरौटी रकम जभमा गिि 
 सवकिेछः-  

(क) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थािीर् सरकारलाई 
बझुाउि ुपिे राजस्ि अर्ग्रम रूपमा बझुाउि,  

(ख) खण्ड (क) बमोम्जम बझुाउि ु पिे राजस्ि कर्त 
बझुाउि ुपिे िने्न र्िणिर् िहुँदै त्र्स्तो राजस्ि रकम 
अर्ग्रम रूपमा बझुाउि,  

(ग) बोलपर िा र्ललाममा िाग र्लिको लार्ग सभबम्न्ित 
कार्ािलर्ले तोवकददएको रकम दाम्खला गिि, 

(घ) कुिै काम गिुि अगाि ैकुिै रकम अर्ग्रम िरौटी राख्न ु
पिे ििी शति िएमा त्र्स्तो शति पूरा गिि,  
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(ङ) सरकारी कार्ािलर् िा अदालत िा कुिै र्िकार्ले 
मागेको िरौटी जमाित बझुाउि,  

(र्) अन्र् कुिै कारणबाट िरौटी राख्न ुपिे िए त्र्स्तो 
रकम बझुाउि। 

64. िरौटी रकम राजस्िमा दाम्खला गिे: जिु प्रर्ोजिको लार्ग िरौटी 
 राम्खएको हो सो काम पूरा िई प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम िा 
 करारको सतििामा बमोम्जम िरौटी रकम राजस्ि खातामा दाम्खला 
 गिुि पिे िएमा सभबम्न्ित अर्िकारीले प्रर्र्लत कािूि िा करारको 
 शतििामामा भर्ाद तोवकएको िए सो भर्ाद र्िर र भर्ाद ितोवकएको 
िए पन्र ददिर्िर र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी रकम राजस्ि खातामा 
दाम्खला गिुि पिेछ। 

65. िरौटी जफत गिे: (१) कुिै काम गिि िरौटी िा जमाित राख्न ु
 पिे िई राम्खएको िरौटी िा जमाित त्र्स्तो काम पूरा िगरेको 
 कारणले प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम िा करारको शतििामा बमोम्जम 
 जफत गिुि पिे िएमा कार्ािलर् प्रमखुले र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी िा 
जमाितको रकम जफत गिुि पिेछ। 

(२) र्िर्म ६६ बमोम्जम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्म्क्तबाट 
सरकारी बाकँी कुिै रकम असलु उपर गिुि पिे िएमा त्र्स्तो रकम 
र्िजले वफताि पाउिे िरौटी रकमबाट कट्टा गरी असलु उपर गिि 
सवकिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जम जफत िा कट्टा िएको 
रकम राजस्ि खातामा दाम्खला गिुि पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जम जफत िा कट्टा गररएको 
जािकारी िरौटी राखे्न सभबम्न्ित व्र्म्क्तलाई ददि ुपिेछ। 
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66. िरौटी रकम वफताि: (१) कुिै कार्ािलर्मा बझुाएको िरौटी र्िर्म 
 ६४ बमोम्जम राजस्ि दाम्खला िहिेु िा र्िर्म ६५ बमोम्जम 
 जफत िा कट्टा पर्ि िहिेु िएमा त्र्स्तो िरौटी रकम सभबम्न्ित 
 व्र्म्क्तले वफताि पाउिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम िरौटी रकम वफताि पाउिे 
व्र्म्क्तले िरौटी रकम वफताि र्लि पाउिे भर्ाद प्रर्र्लत कािूिले तोकेको 
िएमा सोही अिर्िर्िर र भर्ाद ितोवकएकोमा जिु कामको लार्ग िरौटी 
राम्खएको हो सो काम सभबन्िी कारबाही अम्न्तम रूपमा समाप्त िएको 
र्मर्तले एक िषिर्िर िरौटी रकम वफताि पाउि सभबम्न्ित कार्ािलर्मा 
िगदी रर्सद िा बैंक िौर्र साथ र्ििेदि ददि ुपिेछ।  

तर कार्ािलर्ले िै कट्टी गरी िरौटीमा जभमा गरेको रकमको 
हकमा िगदी रर्सद िा बैंक िौर्र पेश गिुि पिे छैि। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जमको भर्ादर्िर िरौटी वफताि र्लि 
िआएमा र्िर्म ६७ बमोम्जमको कार्िविर्ि अपिाई कार्ािलर् प्रमखुले 
राजस्िमा आभदािी बाँध्ि ुपिेछ।  

67. राजस्िमा आभदािी बाधँ्िे कार्िविर्ि: (१) र्ो र्िर्मािली प्रारभि 
 हिु ु िन्दा अगार्ड राम्खएका िरौटी मध्रे् प्रर्ोजि बाँकी रहेका 
 बाहेक अन्र् िरौटी रकम प्रमाण साथ दािी गिि आएमा वफताि 
 ददिे गरी राजस्िमा आभदािी बाँर्ििेछ। प्रर्ोजि बाँकी रहेका 
 िरौटीको हकमा र्िर्म ६६ बमोम्जम हिेुछ। 

(२) बैंक खातामा रकम जभमा िएको तर कार्ािलर्को िरौटी 
खातामा लेखाङ्कि िएको िदेम्खएको िा कसले के िापत िरौटी राखेको 
हो िने्न कुरा पर्ि स्पष्ट ििई बैंकको खातामा त्र्सै रही रहेको िा 
कार्ािलर्को िरौटी खाता िन्दा बैंकमा जभमाजभमीमा बढी िएको रकम 
र्िर्म ७२ को उपर्िर्म (२) मा उम्ल्लम्खत अिर्ि पर्छ राजस्ि 
खातामा जभमा गिुि पिेछ। 
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68. िरौटी कारोबारको लेखा: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िो 
 कार्ािलर्को िरौटी कारोबारको लेखा अिसूुर्ी– ११ बमोम्जमको 
 ढाँर्ामा गोश्वारा िरौटी खाता र अिसूुर्ी- १२ बमोम्जमको ढाँर्ामा 
 व्र्म्क्तगत िरौटी खाता अद्यािर्िक गरी राख्न ु पिेछ। िरौटी 
 रकमको छुटै्ट बैंक िगदी वकताब समेत राखी प्रत्रे्क िषि म्जभमेिारी 
सािुि पिेछ। 

(२) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले आफ्िो कार्ािलर्को िरौटी कारोबारको 
मास्केबारी मवहिा िकु्ताि िएको र्मर्तले सात ददिर्िर र िरौटीको 
आर्थिक वििरण आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस ददि र्िर सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् र सभबम्न्ित मन्रालर् िा तालकु 
र्िकार्मा पठाउि ु पिेछ। सभबम्न्ित मन्रालर् िा तालकु र्िकार्ले 
अन्तगित र्िकार्बाट प्राप्त िरौटी वििरणको आिारमा िावषिक वििरण 
बिाई महालेखा परीिकको कार्ािलर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
पेश गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम सभबम्न्ित कार्ािलर्बाट प्राप्त 
िएको िरौटी वििरणको आिारमा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्ले र्ौमार्सक तथा िावषिक रूपमा म्जल्लागत िरौटी 
वििरण तर्ार गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 
सो आिारमा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रादेम्शक िरौटी वििरण 
तर्ार गिुि पिेछ। 

(४) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले िरौटीको लेखा अद्यािर्िक राखी एक 
आर्थिक िषिमा बाँकी रहेको िरौटी अको आर्थिक िषिमा म्जभमेिारी सािुि 
पिेछ। 
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69. िरौटी कारोबारको लेखापरीिण: िरौटी कारोबारको अम्न्तम 
 लेखापरीिण महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट हिेुछ। आन्तररक 
 लेखापरीिण प्रदेश लेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्बाट तोवकए 
 बमोम्जम हिेुछ। 

70. िरौटी रकम अन्र् प्रर्ोजिको र्िर्मत्त खर्ि गिि िहिेु: (१) िरौटी 
 िापत प्राप्त िएको रकम र्स र्िर्मािलीमा लेम्खए बाहेक अन्र् 
 काममा खर्ि गिि हुँदैि। व्र्म्क्तगत प्रर्ोगमा खर्ि गरेको देम्खएमा िा 
र्स र्िर्मािली बमोम्जम र्ििािररत समर्मा दाम्खला िगरेमा सोको र्बगो 
र र्बगो बमोम्जमको जररबािा समेत कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि 
शाखा प्रमखुबाट दामासाहीले असलु उपर गिुि पिेछ। र्सरी असलु हिु 
आएको जररबािा रकम राजस्ि खातामा दाम्खला गररिेछ। 

(२) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको विशेष 
प्रर्ोजिको लार्ग राम्खिे िरौटीको लार्ग सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लएर बेग्लै खाता खोली सोही कार्ािलर्बाट 
र्ििािररत कार्िविर्ि पूरा गरी खर्ि गिुि पिेछ।  

71. िरौटी रकमको वहसाब र्मलाि गिे: (१) बैङ्क िरौटी खाताको बङै्क 
 स्टेटमेण्ट प्राप्त गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
 कार्ािलर्हरुको एकमषु्ठ से्रस्ता बाँकी रकम र स्टेटमेण्टमा िएको 
 बाँकी िएको रकम मार्सक रूपमा र्िडाई वहसाब र्मलाि गिुि 
 पिेछ।  

(२) िरौटी से्रस्तामा आभदािी जर्िएको तर स्टेटमेण्टमा 
मौज्दात कम िएको िरौटी वहसाब सभबन्िमा सभबम्न्ित तालकु र्िकार् 
िा मन्रालर्ले कसको लापरिाहीबाट त्र्स्तो हिु गएको हो छािर्बि 
गरी त्र्स्तो लापरिाही गिे व्र्म्क्तलाई वििागीर् कारबाही गरी असलु 
उपर गिुि पिेछ। 
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(३) िरौटी से्रस्तामा आभदािी िजर्िएको तर बैंकमा जभमा 
िई स्टेटमेण्टमा देम्खएको रकमको सभबन्िमा सभबम्न्ित व्र्म्क्तबाट 
रकम दाम्खला िएको िब्बे ददि र्िर दाम्खला प्रमाण पेश हिु िआएमा 
त्र्स्तो रकम सदर स्र्ाहा गरी राजस्ि खातामा दाम्खला गिुि पिेछ। 

72. अम्स्तत्िमा िरहिे कार्ािलर्को िरौटी खाता: (१) कुिै आर्ोजिा 
 सभपन्न हुँदा िा कुिै कार्ािलर् खारेज हुँदा पर्ि िरौटी रकम बाँकी 
 रहि गएमा त्र्स्ता आर्ोजिा िा कार्ािलर्को कारोबार बन्द गरी 
 वििरण सवहतको िरौटी रकम तालकु र्िकार् िा तालकु र्िकार्ले 
 तोवकददए बमोम्जम सो आर्ोजिा िा कार्ािलर्को दावर्त्ि र 
 म्जभमेिारी र्लिे कार्ािलर्मा बझुाउि ु पिेछ र सो बमु्झर्लिे 
 कार्ािलर्ले पर्ि सोको अर्िलेख राखी िरौटी फछ्यौट सभबन्िी 
 कारबाही गिुि पिेछ। 

(२) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हिुिुन्दा पवहले अम्स्तत्िमा िरहेका 
िा अन्र् कुिै कार्ािलर्मा दावर्त्ि हस्तान्तरण ििएका कार्ािलर्को 
िाममा विर्िन्न बैंकमा िरौटी खातामा रहेको िरौटी रकम प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले प्राप्त 
िएसभमका वििरण खुलाई िरौटी वफताि दाबी गिे सूर्िा प्रत्रे्क आर्थिक 
िषिमा एक पटक प्रकाशि गिेछ। भर्ादर्िर वफताि दाबी र्लि िआएमा 
राजस्ि खातामा दाम्खला गिि सभबम्न्ित बैंकलाई आदेश ददि सक्िेछ।  

पररच्छेद- ९ 

पेश्की ददिे र पेश्की फछ्यौट सभबन्िी व्र्िस्था 

73. पेश्की ददिे र फछ्यौट गिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोम्जम  सरकारी िा 
अन्र् कुिै व्र्म्क्तले सरकारी काम काजको र्िर्मत्त पेश्की र्लि ुपदाि 
कुि कामको र्िर्मत्त के कर्त रकम र्ावहिे हो त्र्सको वििरण पेश 
गिुि पिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम प्राप्त वििरणको आिारमा 
कार्ािलर् प्रमखुले सभबम्न्ित कामको लार्ग आिश्र्क पिे रकमिन्दा 
बढी िहिेु गरी पेश्की र्लिे कमिर्ारीको हकमा पद र प्रर्ोजि तथा 
अन्र् व्र्म्क्तको हकमा सो व्र्म्क्तको तीि पसु्ते, स्थार्ी र अस्थार्ी ठेगािा 
प्रष्ट लेखी पेश्की ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम ददर्एको पेश्की र्स र्िर्मािलीमा 
तोवकएको भर्ाद र्िर र्सै र्िर्मािलीको कार्िविर्ि अपिाई फछ्यौट 
गिुि गराउि ुपेश्की र्लिे ददिे दिुैथरीको कतिव्र् हिेुछ। कार्ािलर्मा 
पेश्की रकमको र्बल िरपाई सवहतको वििरण प्राप्त िएपर्छ एक्काईस 
ददिर्िर कार्ािलर्ले फछ्यौट गररसक्ि ुपिेछ। फछ्यौट गदाि बजेटले 
िपगुेमा प्राप्त र्बल िरपाई जाँर्ी िकु्तािी ददि ुपिे अङ्क ठहर् र्ाई पेश्की 
फछ्यौट गरी िकु्तािी ददि बाँकी रकम र्िर्म ४१ को उपर्िर्म (८) 
को अिीिमा रही िकु्तािी ददि बाँकी कच्र्ािारीमा र्ढाउि ुपिेछ। 

74. दैर्िक तथा भ्रमण ित्ता पेश्की: सरकारी कामको र्सलर्सलामा 
 िेपालर्िर िा विदेश भ्रमण काजमा खवटिे सरकारी कमिर्ारी र 
 अन्र् व्र्म्क्तलाई भ्रमण खर्ि र्िर्मािली बमोम्जम पाउिे दैर्िक 
 तथा भ्रमण ित्ता र अन्र् रकम िए सो समेत वहसाब गरी बढी 
 िहिेु गरी पशे्की ददि ु पिेछ र सभबम्न्ित कमिर्ारी तथा व्र्म्क्तले 
 पर्ि भ्रमणबाट आफ्िो कार्ािलर् िा स्थािमा फकेको िा भ्रमण 
 कार्ि पूरा गरेको र्मर्तले पन्र ददिर्िर फाँटिारी पेश गरी र्लएको 
 पेश्की रकम फछ्यौट गिुि पिेछ। भर्ादर्िर फाँटिारी पेश 
 िगरी भर्ाद िाघे पर्छ पेश्की फछ्यौट को र्िर्मत्त फाँटिारी पेश 
 हिु आएमा भर्ाद िाघेको अिर्िको र्िर्मत्त बाँकी पशे्की रकममा 
 दश प्रर्तशत ब्र्ाज समेत लगाई असलु गररिेछ। 
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75. मालसामाि खररद सभबन्िी पेश्की: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम 
 कार्ािलर्ले िेपालर्िर िा विदेशबाट मालसामाि िा सेिा खररद 
 गदाि सोझै सभबम्न्ित र्बिेतालाई िकु्तािी ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम मालसामाि तथा सेिा खररद गिि, 
कार्ििम सिालि गिि िसवकिे िई त्र्स्तो मालसामाि तथा सेिाखररद 
गिि, कार्ििम सिालि गिि आफ्िो कार्ािलर्का कमिर्ारीलाई पेश्की 
ददई पठाउि ुपिे हिु आएमा पेश्की ददि ुपरेको कारण खोली कार्ािलर् 
प्रमखुको स्िीकृर्तमा पेश्की ददि सवकिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम मालसामाि िा सेिाखररद गिि, 
कार्ििम सिालि गिि पेश्की रकम बमु्झर्लिे कमिर्ारीले मालसामाििा 
सेिा खररद गरी, कार्ििम सिालि गरी कार्ािलर्मा फकेको बढीमा 
सात ददिर्िर सो पेश्की रकम फछ्यौट गिि मालसामाि तथा प्राप्त सेिा, 
कार्ििम सिालि गरेको समेत र्बल िरपाई पेश गिुि पिेछ। 

(४) र्स र्िर्म बमोम्जम कमिर्ारीलाई पेश्की ददि ुपिे हिु 
आएमा सािारणतर्ा कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुलाई 
पेश्की ददि ुहुँदैि। 

76. व्र्म्क्त, फमि, कभपिी िा संस्थालाई ददर्िे पेश्की: (१) कुिै 
 सरकारी कार्ािलर्ले मालसामाि खररद गिि, सेिा उपलब्ि गिि िा 
 र्िमािण सभबन्िी कामको लार्ग कुिै व्र्म्क्त, फमि, कभपिी िा संस्थालाई 
पेश्की ददँदा र्स र्िर्मािली बमोम्जम बैंक ग्र्ारेण्टी र्लि ुपिेछ। 

(२) पेश्की ददि ुपिे ठेक्काको सभझौतामा तोवकएको भर्ाद र्िर 
काम पूरा ििई पेश्की बाकँी रहि गएमा त्र्स्तो पेश्की रकमको भर्ाद 
िाघेको र्मर्त देम्ख िावषिक दश प्रर्तशतका दरले साँिा र ब्र्ाज समेत 
बझुाउि ुपिे कुरा सभझौताको शतिमा उल्लेख गिुि पिेछ। 
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(३) सभझौताको शति अिसुार ददर्िे पेश्की र भ्रमणको र्िर्मत्त 
ददर्िे पेश्की बाहेक र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र् सभममा िफर्छििे गरी 
कुिै पेश्की ददि ुहुँदैि। विशेष पररम्स्थर्तमा िददई िहिेु िएमा एक तह 
मार्थको पदार्िकारीबाट र्िणिर् गराई ददि सवकिेछ। 

77. पेश्की ददि िा िरौटी खातामा जभमा गिि िहिेु: आर्थिक िषिको 
 अन्त्र् सभममा काम हिु िपाई केिल बजेट खर्ि लेखाङ्कि गिे 
 उदे्दश्र्ले मार कसैलाई पेश्की ददि िा िरौटी खातामा रकम 
 जभमा गिुि हुँदैि। 

78. वििागीर् कारबाही गररिे: (१) सरकारी रकम पेश्की र्लिे 
 सरकारी कमिर्ारी िा अन्र् जिुसकैु व्र्म्क्तले र्स र्िर्मािलीमा 
तोवकएको भर्ादर्िर पेश्की फछ्यौट िगरेमा बाँकी पेश्की रकममा भर्ाद 
िाघेका र्मर्तले िावषिक दश प्रर्तशतका दरले ब्र्ाज समेत असलु गररिेछ 
र अिािश्र्क पेश्की र्लएको िा फछ्यौट गिि अटेर गरेमा िा भर्ाद 
र्िर फाँटिारी िबझुाएमा तलब रोक्का गिे र तलब रोक्का गदाि पर्ि अटेर 
गरेमा प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम वििागीर् कारबाही गिि सवकिेछ। 
सरकारी कमिर्ारी बाहेकका अन्र् व्र्म्क्तको हकमा साििजर्िक सूर्िा 
समेत जारी गरी सरकारी बाँकी सरह ब्र्ाजसवहत असलु उपर गररिेछ। 

(२) पेश्की र्लिे व्र्म्क्तबाट पेश्की सभबन्िी आिश्र्क वििरण 
प्राप्त िएपर्छ िा मालसामाि िा सेिा प्राप्त गराउिे िा अन्र् सरकारी 
काम पूरा गिे व्र्म्क्त, फमि, कभपिी िा संस्थाबाट मालसामाि िा सेिा 
प्राप्त िएपर्छ िा पूरा गिुि पिे काम पूरा िएपर्छ र्स र्िर्मािलीमा 
तोवकएको भर्ादर्िर पेश्की बराबरको रकम खर्ि लेखी फछ्यौट गररददि ु
पिेछ। थप िकु्तािी ददिको लार्ग बजेट अिाि िएको अिस्थामा 
बजेटले खामेजर्त रकम िकु्तािी ददिे र बाँकी रहि आउिे रकमको 
अर्िलेख राख्न ुपिेछ। 
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79. फछ्यौट हिु बाकँी रकमको म्जभमेिारी सािे र बरबझुारथ गिे: 
 (१) सरकारी कामकाजको र्िर्मत्त एक आर्थिक िषिमा गएको पेश्कीको 
रकम सोही आर्थिक िषिमा फछ्यौट हिु िसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले 
त्र्सरी फछ्यौट हिु बाकँी रहेको पेश्की रकमको िाम िामेसी सवहतको 
के के िापत पेश्की गएको हो सो समेत खुलाई म्जभमेिारी अको आर्थिक 
िषिमा सारी प्रमाम्णत गिुि पिेछ। र्सरी साररएको पेश्की र्स र्िर्मािली 
बमोम्जम फछ्यौट गिुि पिेछ। 

(२) कार्ािलर् प्रमखुले सरुिा, बढुिा हुँदा िा अिकाश प्राप्त 
गदाि िा अन्र् कुिै कारणले अड्डा छोडी जाँदा िा सेिाबाट अलग हुँदा 
फछ्यौट हिु बाँकी रहेको पेश्की रकमको वििरण बरबझुारथ गिुि 
पिेछ। 

80. पेश्कीको फाटँिारी पेश गिुि पिे: (१) म्जभमेिार व्र्म्क्तले सभबम्न्ित 
तालकु र्िकार् िा मन्रालर्मा प्रत्रे्क आर्थिक िषिको आषाढ मवहिाको 
से्रस्ता दाम्खला गदाि सो आर्थिक िषि िररमा गएको र विगतको म्जभमेिारी 
सरेको पेश्की मध्रे् फछ्यौट हिु बाँकी रहेको पेश्की र बाँकी मध्रे् 
फछ्यौट गिुिपिे भर्ाद िाघेको र ििाघेको वििरण, िाम िामेसी र सोको 
कारण समेत खुलाई फाटँिारी पेश गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम पेश्कीको फाँटिारी प्राप्त िएपर्छ 
सभबम्न्ित वििाग िा मन्रालर्ले पेश्कीको लगत राखी भर्ादर्िर पेश्की 
फछ्यौट िगिे िगराउिे लाई र्िर्म ७८ र ८३ बमोम्जम कारबाही 
गिुि पिेछ। 

81. भर्ाद थप गिि सवकिे: (१) कसैले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको 
 भर्ादर्िर पेश्की फछ्यौट गिि िसक्िे मिार्सब कारण खुलाई 
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 र्ििेदि ददएमा कार्ािलर् प्रमखुले बढीमा एक्काईस ददिसभमको 
 भर्ाद थप गिि सक्िेछ। सो िन्दा बढी थप भर्ाद ददि ु पिे 
 िएमा तालकु र्िकार् िा मन्रालर्ले मार भर्ाद थप्ि सक्िेछ। 

(२) कुिै कामको ठेक्का स्िीकृत िर्सकेपर्छ र्ििािररत शति 
बमोम्जम र्लएको पेश्की फछ्यौटगिे भर्ाद बढाउि ुपिे विशेष पररम्स्थर्त 
पिि आएमा कार्ािलर्ले आफ्िो तालकु र्िकार्बाट सहमर्त र्लि ुपिेछ 
र र्सरी भर्ाद थवपदँा जमाितको भर्ाद िाघ्िे िएमा त्र्सको भर्ाद 
समेत बढाउि लगाउि ुपिेछ। 

82. िरौटी िापतको पेश्की: (१) सरकारी कार्ािलर्ले टेर्लफोि, 
 र्न्टरिेट, िारा, बत्ती र र्स्तै अन्र् सवुििा िापत िरौटी राखेको 
 रकमहरूको वििरण अिसूुर्ी- १३ बमोम्जमको ढाँर्ामा सभबम्न्ित 
 कार्ािलर्ले लगत राखी सोको जािकारी तालकु र्िकार् र प्रदेश 
 लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम जािकारी प्राप्त िएपर्छ प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले अिसूुर्ी– १४ बमोम्जमको ढाँर्ामा 
त्र्सको लगत राख्न ुपिेछ र सो कुराको सूर्िा सभबम्न्ित कार्ािलर्लाई 
ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम सूर्िा प्राप्त िएपर्छ सभबम्न्ित 
कार्ािलर्ले आफ्िो खातामा अर्िलेख राख्नपुिेछ। 

83. पेश्की फछ्यौट सभबन्िमा अिगुमि गिे: (१) र्स र्िर्मािली 
 बमोम्जम पेश्की फछ्यौट िर्ो िा िएि िने्न कुरा जािकारी ददि र 
पेश्की फछ्यौट समर्मा गराउि पेश्कीको सूर्ी तर्ार गरी 
 आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले कार्ािलर् प्रमखु समि महीिा 
 िकु्ताि िएको सात ददिर्िर पेश गिुि पिेछ। कार्ािलर् प्रमखु, 



 

75 
 

 आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले सोको समीिा गरी फछ्यौटको 
 कार्ि गिुि पिेछ। 

(२) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोकेको कार्ािलर्ले आन्तररक लेखा परीिण गदाि पेश्की 
म्जभमेिारी सारे िा िसारेको, भर्ाद र्िर पेश्की फछ्यौट गरे िा िगरेको 
समेत हेरी लेखा परीिण प्रर्तिेदि पेश गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोम्जम प्राप्त प्रर्तिेदिको आिारमा तालकु 
र्िकार्ले प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम कारबाही गिुि पिेछ। 

पररच्छेद- १० 

एकीकृत आर्थिक/वित्तीर् वििरण र कार्ि सभपादि प्रर्तिदेि 

84. मार्सक तथा िावषिक वििरण तर्ार गरी पेश गिे: (१) प्रत्रे्क 
 कार्ािलर्ले मवहिा िकु्ताि िएको सात ददि र्िर खर्िको फाटँिारी, 
 फछ्र्र्ौट हिु बाँकी पेश्कीको मास्केबारी र बैंक वहसािको वििरण, 
 राजस्िको मास्केबारी, राजस्िको बैंक वहसाबको वििरण, िरौटीको 
 मास्केबारी, िरौटीको बैंक वहसाबको वििरण तर्ार गरी सभबम्न्ित 
 प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा र र्िर्म ८६ बमोम्जम 
 तालकु र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) िैदेम्शक सहार्ता समािेश िएका आर्ोजिा िा 
कार्ािलर्हरूले उपर्िर्म (१) बमोम्जम वििरण पठाउँदा िस्तगुत 
सहार्ता, र्सिै िकु्तािी, टििकी बेर्ससको सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् 
सहार्ता र शोिििाि हिेु रकम, दात ृ संस्था, स्रोतको प्रकार र रकम 
िभबर समेतको वििरण पठाउि ुपिेछ। 

(३) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस 
ददिर्िर उपर्िर्म (२) मा उम्ल्लम्खत वििरण समेत समािेश गरी 
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िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी सो आर्थिक वििरण साथ आर्थिक 
िषिको अन्तमा बाँकी रहेको पशे्कीको वििरण, िकु्तािी हिु बाँकीको 
कच्र्ािारी संलग्ि गरी सभबम्न्ित तालकु र्िकार् र प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

85. आर्थिक वििरण जारँ्ी पठाउिे: प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
 कार्ािलर्ले र्िर्म ८४ को उपर्िर्म (२) र (३) बमोम्जम पेश 
 हिु आएको वििरणमा िावषिक बजेट, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, 
 बाँकी रकम, बैंक वहसाब र विज वििरण समेत र्िडाई प्रदेश लेखा 
 र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको समर्र्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
 कार्ािलर्मा एक प्रर्त र मन्रालर् िा वििाग/र्िदेशिालर् िा 
 तालकु र्िकार्मा एक प्रर्त पठाउि ुपिेछ। 

86. प्रदेशको एकीकृत लेखा राख्न े दावर्त्ि: र्स र्िर्मािली बमोम्जम 
 सभबम्न्ित कार्ािलर् तथा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदेश 
 लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट प्राप्त वििरणको आिारमा 
 देहार् बमोम्जम एकीकृत लेखा राख्न ुपिेछः-  

(क)  वििाग िएकोमा वििागले र वििाग ििएकोमा 
सभबम्न्ित मन्रालर् िा संवििािमा व्र्िस्था िएको 
र्िकार्हरु तथा र्िकार्ले एकीकृत लेखा राख्न ुपिेछ। 

(ख)  वििाग िएको मन्रालर्ले प्रत्रे्क र्ार मवहिामा 
वििागबाट एकीकृत आर्थिक वििरण र्लई तथा वििाग 
ििएको मन्रालर् र संवििािमा व्र्िस्था िएका 
र्िकार्हरु तथा सरकारी र्िकार्हरू आफैले अन्तगित 
कार्ािलर्को एकीकृत वििरण तर्ार गिुि पिेछ। 

वििागले समेत आफू अन्तगितका कार्ािलर्को एकीकृत 
आर्थिक वििरण तर्ार गरी मन्रालर्मा पेश गिुि 
पिेछ। 
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(ग)  र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको म्स्थर्त 
मूल्र्ाङ्किको लार्ग प्रत्रे्क मन्रालर्ले तथा 
र्िकार्हरूले रै्र मवहिामा संशोर्ित अिमुाि तर्ार 
गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र मन्रालर्मा 
पठाउि ुपिेछ। 

(घ)  खण्ड (क) बमोम्जम प्रदेशको एकीकृत लेखा राख्दा 
िावषिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, 
िस्तगुत सहार्ता, र्सिै िकु्तािी, टििकी बेर्ससको 
सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ता र शोिििाि हिेु 
रकमको दात ृसंस्था, स्रोतको प्रकार समेत खुल्िे गरी 
लेखा राख्न ुपिेछ र र्स्ता वििरणहरू समेत समािेश 
िएको आर्थिक वििरण तर्ार गरी कार्तिक मसान्तर्िर 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(ङ)  प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त वििरणहरूको आिारमा 
विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी र कोष तफि को र्िकासा र 
खर्िको िावषिक एवककृत वििरण तर्ार गिुि पिेछ। 

(र्)  मन्रालर्ले िावषिक एकीकृत वििरण तर्ार गदाि 
र्िकासा र खर्ि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग 
र्िडेको प्रमाण सवहत र्िर्म ८४ को उपर्िर्म (२) 
बमोम्जमको वििरणसमेत एकीकृत गरी मन्रालर् 
अन्तगितको एकीकृत िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार 
गरी कार्तिक मसान्तर्िर महालेखा परीिकको 
कार्ािलर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि 
पिेछ। 
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(छ) खण्ड (र्) बमोम्जमको वििरण मन्रालर्बाट प्राप्त 
िएपर्छ प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िगद, सोझ ै
िकु्तािी तथा िस्तगुत सहार्ता िा ऋण समेतको लेखा 
राखी एकीकृत िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी 
मंर्सर मसान्तर्िर महालेखा परीिकको कार्ािलर्, 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र मन्रालर्मा पेश गिुि 
पिेछ। 

87. म्जल्लागत वििरण तर्ार गिे: (१) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई 
 कार्ािलर्ले म्जल्लाम्स्थत कार्ािलर्हरूलाई ददएको र्िकासाको 
 आिारमा उपशीषिकगत िा कार्ािलर्गत छुवट्टिे गरी प्रत्रे्क 
 मन्रालर् तथा र्िकार्को संघीर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
 अिदुाि,  राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, आन्तररक आर् तथा ऋण 
िा अिदुाि प्रदेश सरकारको स्रोत, अिदुािर ऋण सहार्ता तफि को 
र्िकासाको वििरण तर्ार गरी मवहिा िकु्ताि िएको सात ददिर्िर प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम र्िकासा वििरण पेश गदाि बजेटमा 
समािेश िएको तर र्िकासा ददि िपिे र्िर्म ८४ को उपर्िर्म (२) 
बमोम्जमको िस्तगुत सहार्ता, र्सिै िकु्तािी, टििकी बेर्ससको सहार्ता, 
प्राविर्िक र अन्र् सहार्ताको दात ृसंस्था र स्रोतको प्रकारसमेत खुल्िे 
र्िकासा वििरण समेत संकलि गरी पेश गिुि पिेछ। 

(३) र्िर्म ८४ को उपर्िर्म (१) बमोम्जम प्राप्त हिु आएको 
मार्सक खर्िको वििरण प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले आफ्िो 
अर्िलेखसँग र्िडाई उपशीषिकगत िा कार्ािलर्गत छुवट्टिे गरी प्रत्रे्क 
मन्रालर् तथा र्िकार्को र्िकासा खर्िको वििरण तर्ार गरी प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुिपिेछ।  
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(४) र्िर्म ८४ को उपर्िर्म (३) मा उम्ल्लम्खत आर्थिक 
वििरण प्राप्त िएपर्छ प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िलेखसँग र्िडाई र जाँच्िपुिे 
अन्र् कुरा िए जाँर्ी सो आर्थिक वििरणको आिारमा म्जल्लास्तरीर् 
िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ।  

(५) कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त हिेु राजस्ि तथा िरौटीको आर्थिक 
वििरणको आिारमा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले म्जल्लागत िावषिक आर्थिक वििरण बिाई 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। 

88. लेखा तथा आर्थिक वििरण पेश गिुि पिे: र्स र्िर्मािली बमोम्जम 
 सभबम्न्ित र्िकार् िा कार्ािलर्मा लेखा तथा आर्थिक वििरण पेश 
 गिुि र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् तथा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
 र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले माग गरे बमोम्जम आिर्िक लेखा 
 तथा आर्थिक वििरण र िदेैम्शक सहार्ताका वििरण, िस्तगुत 
 सहार्ता, र्सिै िकु्तािी, टििकी बेर्ससको सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् 
 सहार्ताको दात ृ संस्था र स्रोतको प्रकार समेत खुल्िे र्िकासा र 
 खर्िको वििरण समेत पेश गिुि सभपूणि कार्ािलर् प्रमखुको कतिव्र् 
 हिेुछ। र्स र्िर्मािली बमोम्जम लेखा तथा आर्थिक वििरण 
 मिार्सि मावफकको कारण बगेर पेश गिुि पिे समर्मा पेश िगिे 
 कार्ािलर् प्रमखु उपर प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम वििागीर् कारबाही 
 समेत र्लाउि सवकिेछ। 

89. िावषिक आर्थिक कारोबार प्रर्तिदेि: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक 
 आर्थिक िषिको अिर्िर्िर िएको आफ्िो आर्थिक कारोबार (िगदी, 
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 म्जन्सी, आर् व्र्र्) को अिसूुर्ी– १५ बमोम्जमको ढारँ्ामा िावषिक 
 प्रर्तिेदि तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्कार्स ददिर्िर 
 दईु प्रर्त सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् र 
 तालकु र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम पेश हिु आएको प्रर्तिेदि मध्रे् 
एकप्रर्त सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(३) कुिै मन्रालर्मा र अन्तगित विर्िर्ोम्जत रकम राजस्ि र 
िरौटी बाहेकका छुटै्ट सरकारी कोषको सिालि िएको िए सो कोषको 
िावषिक आर्-व्र्र्को आर्थिक वििरणहरू आर्थिक िषि समाप्त िएको 
पैँतीस ददिर्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोम्जम प्राप्त वििरण उपर जाँर्बझु गिुि 
पिे िए प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आिश्र्क जाँर्बझु गरी गराई 
एकीकृत वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(५) उपर्िर्म (१) र (३) मा उल्लेख िएको भर्ादले िपगु 
हिेु िएमा मन्रालर् िा वििागीर् प्रमखुको सम्र्ि तथा र्िकार्को 
प्रशासकीर् प्रमखुको स्िीकृर्तमा बढीमा पैंतीस ददिसभम थप हिु 
सक्िेछ।  

90. िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिदेि पेश गिे: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
 आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर देहार्का विषर्हरू 
 राखी िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबम्न्ित 
 वििाग/र्िदेशिालर् माफि त सभबम्न्ित मन्रालर् र प्रदेश लेखा 
 र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ। र्सरी प्रर्तिेदि 
 पेश गदाि र्िर्म ८९ बमोम्जमको प्रर्तिेदिको प्रर्तर्लवप समेत 
 संलग्ि गिुि पिेछः- 
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(क) बजेट तथा कार्ििम बिाई पेश गरेको र्मर्त,  
(ख) आर्थिक वििरणहरू सभबम्न्ित कार्ािलर्मा पेश िएको 

र्मर्त,  
(ग) लेखापरीिणको र्िर्मत्त आर्थिक वििरण पेश िएको र्मर्त 

र कार्ािलर्,  
(घ) राजस्ि, िरौटी विर्िर्ोजिको लेखापरीिण सभपन्न रकम,  
(ङ) जभमा बेरुज ुरकम,  
(र्) बेरुजकुो पर प्राप्त िएको र्मर्त,  
(छ) बेरुजकुो जिाफ पेश िएको र्मर्त,  
(ज) र्ालू िषिको बेरुज ुफछ्यौट गरी सभपरीिण िएको रकम,  
(झ) सार्बक बेरुज ुअंक र पर्छ र्िस्केको बरेुज ुअंक समेत 

जभमा कर्त बरेुज ुकार्म िर्ो, त्र्समध्रे् कर्त सभपरीिण 
गराई फछ्यौट गरार्र्ो, सो रकम,  

(ञ) बेरुज ुलगत अद्यािर्िक छ िा छैि, अद्यािर्िक िए कुि 
कुि आर्थिक िषि बजेट उपशीषिकको छ, सो कुरा,  

(ट) म्जन्सी मालसामािको र्िरीिण के कर्त पटक गररर्ो 
सोको र्मर्त,  

(ठ) म्जन्सी मालसामािको ममित सभिार िा र्ललाम र्बिी 
गररर्ो िा गररएि, गररएको िए त्र्सको र्मर्त, िगररएको 
िए सोको कारण,  

(ड) कार्ािलर्को खास काम िा कार्ििमको लक्ष्र् र प्रगर्त 
वििरण,  

(ढ) तालकु मन्रालर्, वििाग/र्िदेशिालर्बाट आर्थिक 
कारोबारको विषर्मा समर्मा र्िकासा पाए िा िपाएको,  
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(ण) कार्ािलर् र्िरीिण िएको र्मर्त,  
(त) विशेष काम गिेलाई परुस्कार र काम िगिेलाई दण्ड 

सजार् ददएको वििरण,  
(थ) दात ृपिसँग शोिििाि हिेु गरी िएको कुल खर्ि शोिििाि 

माग गरेको रकम र र्मर्त, शोिििाि प्राप्त रकम र र्मर्त, 
शोिििाि माग गिि बाँकी रकम र सोको कारण। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको कार्ि सभपन्न प्रर्तिेदि प्राप्त 
िएपर्छ प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले आफ्िो विषर्सँग 
सभबम्न्ित कुरामा अध्र्र्ि जाँर्बझु गरी त्र्सको प्रर्तविर्ा िा रार्सवहत 
सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु र्िकार्मा एक मवहिार्िर पठाउि ु
पिेछ।  

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जम प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ 
सभबम्न्ित मन्रालर्ले कार्ि सभपादि मूल्र्ाङ्कि गरी प्रोत्साहि ददि ुपिेमा 
प्रोत्साहि परुस्कार र कार्ि सन्तोषजिक ििएमा स्पष्टीकरण माग गरी 
र्थोम्र्त र्िदेशि ददिपुिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जमको भर्ादमा काम सभपन्न 
हिु िसकेमा बढीमा तीस ददिसभम र्िर्म ८९ को उपर्िर्म (५) मा 
उम्ल्लम्खत पदार्िकारीबाट भर्ाद थपको स्िीकृर्त र्लि सवकिेछ। 

पररच्छेद- ११ 

लेखा, लेखापरीिण र बेरुज ुफछ्यौट सभबन्िी व्र्िस्था 

91. कारोबारको लेखा राख्न:े (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले विर्िर्ोजि, 
 राजस्ि, िरौटी, म्जन्सी र अन्र् आभदािी खर्िको लेखा महालेखा 
 परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत ढाँर्ामा राख्न ु पिेछ।लेखा 
 र्िड्िे प्रमाम्णत कागजातहरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्न ु
 पिेछ।  
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(२) िैदेम्शक सहार्तामा सिार्लत आर्ोजिाको हकमा 
उपर्िर्म (१) बमोम्जम स्िीकृत लेखाको अर्तररक्त प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोके बमोम्जमको सहार्क लेखा समेत राख्नपुिेछ। त्र्सरी 
राम्खएको सहार्क लेखाको आिारमा दात ृ पिलाई र्ावहिे वििरण 
समर्मै पेश गिुि पिेछ। 

(३) िस्तगुत सहार्ता, र्सिै िकु्तािी, टििकी, प्राविर्िक 
सहार्ताको वहसाब राखे्न र वििरण पेश गिे कुरा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्बाट तोवकददए बमोम्जम हिेुछ। 

(४) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा प्रणाली विषर्मा 
समर् समर्मा स्िीकृत गरी पठाएको र्िदेम्शका कार्ािलर्हरूले पालिा 
गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर् प्रमखुले कारोबारको लेखा अद्यािर्िक िए िा 
ििएको विषर्मा बरोबर जाँर् गिुि पिेछ। आफ्िो कार्ािलर् अन्तगित 
अन्र् कार्ािलर्हरू िए त्र्स्तो कार्ािलर्मा आफै गई िा अन्र् कमिर्ारी 
खटाई आन्तररक जाँर् र्िरीिण गिुि िा गराउि ुपिेछ। 

(६) कार्ािलर्मा राख्न ु पिे लेखा ठीक दरुुस्तसँग राखे िा 
िराखेको, तहर्बल मौज्दात ठीक िए िा ििएको सभबन्िमा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्ले आकम्स्मक 
िा समर् समर्मा जारँ् गिि सक्िेछ। र्सरी जाँर् गरेको प्रर्तिदेि र 
लेखा ठीक िराखी जररबािा गिि पिे िए सो समेत उल्लेख गरी 
सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु र्िकार् प्रमखु समि पठाउि ुपिेछ। 

र्सरी प्रर्तिेदि प्राप्त िएको सात ददि र्िर तालकु र्िकार्ले सभबम्न्ित 
कार्ािलर् प्रमखुलाई आिश्र्कता अिसुार र्िदेशि ददिे िा कारबाही गिुि 
पिेछ। 



 

84 
 

(७) र्स र्िर्मािली बमोम्जम जाँर् हुँदा कुिै कैवफर्त िएमा 
कार्ािलर् प्रमखु िा वििागीर् िा वििाग/र्िदेशिालर् प्रमखु, वििागीर् 
प्रमखु ििए तालकु र्िकार्ले देहार् बमोम्जम कारबाही गरी त्र्सको 
जािकारी महालेखा परीिकको कार्ािलर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाई ददिपुिेछ:- 

(क) िगदी र म्जन्सी मालसामािको लगत खडा गिि छुट 
िएकोमा तीि ददिर्िर लगत खडा गिि लगाउिे, 

(ख) िगदी म्जन्सी मालसामािको लगत गोलमाल गरी 
प्रदेश सरकारलाई हार्ि िोक्सािी पारेकोमा पन्र 
ददिर्िर असलु उपर हिु िसकेकोमा प्रर्र्लत कािूि 
बमोम्जम सरकारी बाँकी सरह तरुुन्त असलु उपर 
गिे। 

92. लेखा िा लेखा वििरण दाम्खला गिे: (१) लेखा िा लेखा वििरण 
 दाम्खला गिे सभबन्िमा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र कुिै व्र्िस्था 
 िएकोमा सोही बमोम्जम र कुिै व्र्िस्था ििएकोमा देहार् बमोम्जम 
लेखा िा लेखा वििरण दाम्खला गिुि पिेछः- 

(क) दैर्िक पठाउि ुपिे वििरण िोर्लपल्ट,  
(ख) साप्तावहक रूपमा पठाउि ु पिे वििरण सो समर् समाप्त 

िएको तीि ददिर्िर,  
(ग) मार्सक रूपमा पठाउि ुपिे वििरण मवहिा िकु्ताि िएको 

सात ददिर्िर,  
(घ) महालेखा परीिकको कार्ािलर् िा मन्रालर् िा प्रदेश 

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्काई 
कार्ािलर् िा सभबम्न्ित तालकु र्िकार्िा अर्िकारीले 
मागेको वििरण माग गररएको परमा उल्लेख िएको 
भर्ादर्िर,  
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(ङ) अन्र् र्िकार्बाट वििरण प्राप्त गरी पठाउि ु पिे 
प्रर्तिेदिमा त्र्स्तो वििरण प्राप्त िएको तीि ददिर्िर।  

(२) उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोम्जमको भर्ादर्िर 
वििरण पठाउि िसकेमा पठाउि िसक्िाको कारण खोली पटके रूपमा 
पठाउि ुपिे वििरणका हकमा माग गिे र्िकार्को प्रमखुसँग र र्िर्र्मत 
रूपमा पठाउि ुपिे वििरणको हकमा तालकु र्िकार्का प्रमखु समि 
भर्ाद थप माग गरी र्िकासा िई आए अिसुार गिुि पिेछ। 

93. लेखा िराख्न े िा प्रर्तिदेि पेश िगिेलाई कारबाही हिेु: लेखा 
 उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्स र्िर्मािली बमोम्जम राख्न ु पिे राजस्ि 
 विर्िर्ोजि िरौटी लगार्तको लेखा िराखे्न िा प्रर्तिेदि पेश िगिे 
 सभबम्न्ित कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुलाई 
 लेखा िराखेकोमा लेखा िरहेको रकमको पाँर् प्रर्तशतसभम र 
 प्रर्तिेदि पेश िगरेकोमा सात ददिको तलब बराबरको रकम 
 जररबािा गिुिपिेछ। 

94. आन्तररक र्िर्न्रण सभबन्िी व्र्िस्था: (१) प्रत्रे्क मन्रालर्, 
 सम्र्िालर्, र्िकार् तथा अन्तगित र्िकार्बाट सभपादि गररिे 
 कार्िहरू र्मतव्र्र्ी, कार्िदिता र प्रिािकारी ढंगबाट सभपादि गिि, 
 वित्तीर् प्रर्तिदेि प्रणालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा प्रर्र्लत 
 कािूि बमोम्जम कार्ि सभपादि गिि कामको प्रकृर्त अिसुार तर्ार 
 गररएको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली कार्ािन्िर्ि गिुि गराउि ु
 लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको म्जभमेिारी हिेुछ। सभबम्न्ित मन्रालर्, 
सम्र्िालर्, र्िकार्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतसगँ समन्िर् गरी 
मन्रालर्ले र्ो र्िर्मािली जारी िएको र्मर्तले एक िषिर्िर आन्तररक 
र्िर्न्रण प्रणाली र्िदेम्शका तर्ार गररसक्ि ुपिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली 
तर्ार गदाि र्िकार्गत कामको प्रकृर्त अिरुूप आिश्र्क कुराहरूको 
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व्र्िस्था गिुि पिेछ र त्र्समा र्िर्न्रणको िातािरण, जोम्खम िेरको 
पवहर्ाि, सूर्िाको आदाि प्रदाि, अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि जस्ता 
विषर्लाई समेत समेवटि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जमको आन्तररक र्िर्न्रण 
प्रणालीको अिगुमि गििका लार्ग सभबम्न्ित मन्रालर्, सम्र्िालर् तथा  

वििागीर् प्रमखुले म्जभमेिार अर्िकारी तोवक अिगुमि गिे व्र्िस्था र्मलाउि ु
पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोम्जम गररएको अिगुमिबाट देम्खएका 
रटुीलाई सिुार गरी आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीलाई सदुृढ बिाउिे 
म्जभमेिारी उपर्िर्म (१) मा उम्ल्लम्खत र्िकार्को हिेुछ। 

(५) तालकु र्िकार्ले र्स र्िर्मािली बमोम्जम मातहतका 
कार्ािलर्ले तोवकएको कार्िहरू प्रिािकारी रूपमा पररपालिा गरे 
िगरेको, आर्थिक अिशुासि र र्िदेशिको पालिा गरे िगरेको सपुररििेण 
र अिगुमि गिुि पिेछ। 

(६) उपर्िर्म (५) बमोम्जमको सपुररििेण र अिगुमि िषिको 
कभतीमा दईु पटक गिुि पिेछ। तालकु र्िकार्ले अिगुमि र 
सपुररििेणको आिारमा देम्खएका कैवफर्तको सिुारको लार्ग मातहत 
कार्ािलर्लाई र्िदेशि ददि ु पिेछ र त्र्स्तो र्िदेशिको पालिा गिुि 
मातहतका कार्ािलर्को कतिव्र् हिेुछ। 

95. आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी व्र्िस्था: (१) कार्ािलर् प्रमखुले 
 आफ्िो कार्ािलर्को राजस्ि, िरौटी तथा विर्िर्ोजि तफि को आर्–

 व्र्र् तथा प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम खडा िएको कार्ि सिालि 
 कोष र अन्र् साििजर्िक कोषको आन्तररक लेखापरीिण सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोके िमोम्जम गराउि ु
पिेछ। 
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(२) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोम्जम 
आन्तररक लेखापरीिण गदाि कार्ािलर्मा हिेु आभदािी तथा खर्ि र 
त्र्सको लेखाङ्कि प्रर्र्लत कािूििारा र्ििािररत प्रविर्ा अिरुूप िए िा 
ििएको, वित्तीर् साििको उपर्ोग र्मतव्र्र्ी तिरले दितापूििक 
प्रिािकारी रूपमा िए िा ििएको, स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिरुूप 
लक्ष्र् प्रार्प्त गरे िा िगरेको, वित्तीर् प्रर्तिेदिले आर्थिक कारोबारको 
सही र र्थाथि म्र्रण प्रस्ततु गरे िा िगरेको र आन्तररक र्िर्न्रण 
प्रणाली प्रिािकारी िए िा ििएको जस्ता कुराहरूमा केम्न्रत िई प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट तर्ार गरी लागू गरेको आन्तररक 
लेखापरीिण र्िदेम्शका अिरुूपको कार्िविर्ि अपिाई आन्तररक लेखा 
परीिण गिुि पिेछ। 

(३) कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केका बेरुज ु
अम्न्तम लेखापरीिण हिु ु िन्दा अगार्ड िै र्िर्र्मत गराउि ु पिेमा 
र्िर्र्मत गराई िा प्रमाण पेश गिुि पिेमा प्रमाण पेश गरी िा असलु 
उपर गिुि पिेमा असलु उपर गरी बरेुज ुलगत कट्टा गराउि ुपिेछ। 

(४) तालकु र्िकार्ले समेत आफू मातहत र्िकार्को आन्तररक 
लेखापरीिण समर्मै िए िा ििएको, आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म 
िएका बरेुजहुरू समर्मै फछ्यौट गरे िा िगरेको अिगुमि गरी समर्मै 
आन्तररक लेखापरीिण बरेुज ुफछ्यौट िगिे म्जभमेिार अर्िकारीलाई 
सेिा सभबन्िी प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम वििागीर् कारबाही गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर् प्रमखु आफैले र्िर्र्मत गिि सक्िेमा आफैले 
र्िर्र्मत गिे र आफैले र्िर्र्मत गिि िसक्िे रकमहरू तालकु र्िकार्मा 
समर्मै पेश गिुि पिेछ। तालकु र्िकार्ले पर्ि र्िर्र्मत गिुि पिेमा 
समर्मै र्िर्र्मत गरी गराई ददि ुपिेछ। सो बमोम्जम िगरेमा त्र्सको 
जिाफदेही तालकु मन्रालर् िा सभबम्न्ित कार्ािलर् प्रमखु हिु ुपिेछ। 
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(६) आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केको बरेुजकुो एक प्रर्त 
बोिाथि तालकु र्िकार्मा पर्ि पठाउि ुपिेछ। त्र्स्तो बरेुज ुफछ्यौट 
गरे िा िगरेको अिगुमि तालकु र्िकार्ले गिुि पिेछ। 

96. आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको कार्िविर्ि: (१) ऐिको दफा 31 
 िमोम्जमको आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको बैठक सामान्र्त: 
 महीिाको एक पटक बस्िेछ।  

(२) सर्मर्तको बैठक बस्ि ु िन्दा र्ौबीस घण्टा अगािै 
अध्र्िसँगको परामशिमा सदस्र् सम्र्िले बैठकका कार्िसूर्ी तर्ार गरी 
सदस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ।  

(३) आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको अन्र् कार्िविर्ि सर्मर्त 
आफैँ ले र्ििािरण गरे बमोम्जम हिेुछ। 

97. अम्न्तम लेखापरीिण गराउिे: कार्ािलर् प्रमखुले महालेखा  परीिकको 
कार्ािलर्बाट तोवकददए बमोम्जम लेखा र  आर्थिक/वित्तीर् वििरण पेश 
गरी अम्न्तम लेखापरीिण गराउि ुपिेछ। 

98. बेरुज ुफछ्यौट  गिे गराउिे उत्तरदावर्त्ि: (१) कार्ािलर् प्रमखु िा 
 म्जभमेिार व्र्म्क्तले बरेुज ु फछ्यौट गरे िा िगरेको अिगुमि गरी 
 िगरेको िए प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम फछ्यौट गिि लगाउिे 
 दावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हिेुछ। 

(२) लेखापरीिणबाट कार्म िएका बरेुज ुप्रमाण पेश गरी िा 
र्िर्र्मत गरी गराई िा असलु उपर गरी फछ्यौट गिे दावर्त्ि म्जभमेिार 
व्र्म्क्त िा कार्ािलर् प्रमखुको हिेुछ। 

(३) बेरुज ुफछ्यौट गिे दावर्त्ि िएको म्जभमेिार व्र्म्क्त िा 
कार्ािलर् प्रमखु िा कमिर्ारी सरुिा बढुिा िा अिकाश िई कार्ािलर् 
छोड्ि ुपदाि र्िजले फछ्यौट हिु बाँकी रहेको बरेुज ुलगत तथा कारोबार 
सभबन्िी कारबाहीको सभपूणि वििरण खोली हालिालालाई बझुाउि ु
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पिेछ। हालिालाले पर्ि फछ्यौट हिु बाँकी रहेको बरेुज ुलगत तथा 
कारोबार सभबन्िी कारबाहीको सभपूणि वििरण बमु्झर्लई प्राथर्मकताका 
साथ बेरुज ुफछ्यौट गिुि गराउि ुपिेछ। 

99. बेरुज ु फछ्यौटको कारबाही गरी जिाफ ददिे: (१) आन्तररक 
 लेखापरीिण िा अम्न्तम लेखापरीिणबाट औलं्र्ार्एका कैवफर्त 
 प्रर्तिेदि र बेरुजहुरूको सभबन्िमा सभबम्न्ित लेखापरीिक िा 
 लेखापरीिण गिे कार्ािलर्बाट पर लेखी आएपर्छ सो परमा 
 भर्ाद तोवकएको िए सो भर्ाद र्िर र ितोवकएकोमा पैंतीस ददि 
 र्िर र्िर्र्मत गिुि पिे िए र्िर्र्मत गरी िा आिश्र्क प्रमाण पेश 
 गिुि पिे िए सो पेश गरी गराई िा असलु उपर गिुि पिे िए 
 असलु उपर गरी िा जिाफबाट प्रष्ट गिुि पिे िए प्रष्ट जिाफ ददई 
 बेरुज ु फछ्यौट गिुि पिेछ र त्र्सको जिाफ लेखापरीिक िा 
 लेखापरीिण गिे कार्ािलर्लाई पैंतीस ददिर्िर ददि ुपिेछ। कारोबार 
र प्रमाण सभबन्िमा कुिै कुरा स्पष्ट गिुि परेमा लेखा परीिकले बन्द 
सिाल गरी जिाफ तत्कालै र्लि सक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम बेरुज ुफछ्यौट गिि िभ्र्ाएमा 
बेरुज ु पर लेखे्न र्िकार्मा कारण सवहत भर्ाद माग्ि ु पिेछ र सो 
र्िकार्ले थप ददएको भर्ादर्िर सो कार्ि सभपादि गरी बरेुज ुफछ्यौट 
गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) मा उल्लेख िए बमोम्जमको 
कारबाही र जिाफको बोिाथि तालकु र्िकार्लाई ददि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोम्जम बेरुज ु फछ्यौटको 
कारबाही िगिे तथा ददएको जिाफ पर्ि सन्तोषजिक ििएमा तालकु 
र्िकार्का प्रमखुले ऐिको दफा ५६ बमोम्जम जररबािा िा सेिा सभबन्िी 
प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम वििागीर् कारबाही िा दिुै कारबाही गिि 
सक्िेछ। 
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(५) महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट लेखापरीिण हुँदा 
औलं्र्ार्एका बेरुजकुा सभबन्िमा बरेुजकुो सूर्िा प्राप्त िएको पैंतीस 
ददिर्िर सभपरीिण हिु िसकी बाँकी रहेका बरेुज ु लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतले ऐिको दफा ३9 बमोम्जमको बरेुज ुफछ्यौट सर्मर्तमा पेश 
गरी फछ्यौट गराई महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट लगत कट्टा 
गराउि ुपिेछ। 

(६) ऐिको दफा ३9 बमोम्जमको बेरुज ुफछ्यौट सर्मर्तबाट 
फछ्यौट गिे र्िणिर् िएको र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले असलु 
फछ्यौट िएको बरेुजकुो जािकारी महालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई 
ददई लगत फछ्यौट गिुि पिेछ।  

100. बेरुज ु र्िर्र्मत सभबन्िी व्र्िस्था: (१) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले 
प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम र्िर्र्मत गिि र्मल्िे बेरुज ुआफैले र्िर्र्मत गिुि 
पिेछ। 

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफूले सोझै र्िर्र्मत गिि 
िर्मली कुिै कार्ािलर् िा अर्िकारी िा सभबम्न्ित व्र्म्क्त िा कमिर्ारी 
बझुी र्िर्र्मत गिि हिेु बेरुज ुसो बमोम्जम बझुी र्िर्र्मत गिुि पिेछ। 

(३) प्रर्र्लत कािूिको रीत प-ुर्ाउिपुिेमा सो रीतसभम िपरु्ािई 
अर्िर्र्मत िएको तर सरकारी हार्ि िोक्सािी िएको िदेम्खएको बरेुज ु
कार्ािलर् प्रमखु र वििागीर् प्रमखुको र्सफाररसमा सभबम्न्ित मन्रालर्, 
सम्र्िालर् िा र्िकार्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्िर्र्मत गिि 
सक्िेछ। र्सरी र्िर्र्मत गदाि हार्ि िोक्सािी ििएको कारण र्थासभिि 
प्रष्ट गिुि पिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१), (२) र (३) मा उल्लेख गररएको बाहेक 
अन्र् बेरुजलुाई र्िर्र्मत गिि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मिार्सब कारण 
देखेमा र सो र्िर्र्मत गिि र्मन्हा ददि ुपिे िएमा र्िर्म १०५ बमोम्जम 
र्मन्हा गिुि पिेछ।  
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101. प्रदेशको बेरुजकुो एकीकृत लगत राख्न:े महालेखा परीिकको 
 कार्ािलर्बाट गररएको अम्न्तम लेखा परीिणबाट औलं्र्ाएको बरेुजकुो 
वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले सभबम्न्ित र्िकार् र प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई उपलब्ि गराउिे छ। तालकु कार्ले 
आफू अन्तगित र्िकार्को बेरुजकुो लगत अद्यािर्िक गरी प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ र सोको आिारमा प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले बेरुजकुो एकीकृत लगत तर्ार गिुि पिेछ। 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले वहिार्मिा, मस्र्ौट, बढी िकु्तािी बाहेक 
विषर्गत मन्रालर्का र्िकार्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले फछ्यौट 
गरेको बरेुज ु र प्रदेश साििजर्िक लेखा सर्मर्त र अन्तगितको बेरुज ु
फछ्यौट सर्मर्तको र्िदेशि अिसुार फछ्यौट गरेको बरेुजकुो अद्यािर्िक 
वििरण तर्ार गरी महालेखा परीिकको कार्ािलर् र तालकु र्िकार्लाई 
जािकारी ददिपुिे छ। 

102. बेरुज ु फछ्यौट मलु्र्ाङ्कि तथा अिगुमि सर्मर्त: (१) कार्ािलर्ले 
 गरेको बरेुज ु फछ्यौट को अिगुमि गरी बेरुज ु फछ्यौट सभबन्िी 
 काम कारबाहीमा प्रिािकाररता ल्र्ाउि बेरुज ु फछ्यौट मूल्र्ाङ्कि 
 तथा अिगुमि सर्मर्त गठि गिि सक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको सर्मर्तमा देहार्का अध्र्ि र 
सदस्र्हरू रहिेछिः्- 

(क) प्रमखु सम्र्ि -अध्र्ि  
(ख) सम्र्ि, मखु्र्मन्री तथा  
 मम्न्रपररषद्को कार्ािलर् -सदस्र्  
(ग) सम्र्ि, आर्थिक मार्मला तथा 
 र्ोजिा मन्रालर् -सदस्र् 

(घ) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक -सदस्र्  
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(ङ) प्रदेश सरकारले मिोिर्ि 

गरेको अथि विज्ञ   -सदस्र्-सम्र्ि  

(३) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको सर्मर्तको काम, कतिव्र् र 
अर्िकार देहार् बमोम्जम हिेुछः- 

(क) प्रदेश अन्तगितका मन्रालर्, सम्र्िालर्, वििाग िा 
कार्ािलर्ले गरेको बरेुज ु फछ्यौट सभबन्िी काम 
कारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्र्ाङ्कि गिे,  

(ख) कार्म िएको बरेुज ुकम फछ्यौट गिे िा फछ्यौट 
िगिे मन्रालर्, सम्र्िालर् िा र्िकार्का प्रमखुलाई 
सर्मर्तमा उपम्स्थत गराई र्िजसँग छलफल गिे,  

(ग) कार्म िएको बरेुज ुफछ्यौट िगिे िा िगराउिे 
कार्ािलर् प्रमखु र कमिर्ारीलाई मूल्र्ाङ्किको 
आिारमा कारबाहीको लार्ग सभबम्न्ित मन्रालर्लाई 
र्िदेशि ददिे र र्सरी ददर्एको र्िदेशि मार्थ 
कारबाही िगरेको पार्एमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत 
उपर वििागीर् कारबाहीको र्िर्मत्त प्रदेश सरकार 
समि र्सफाररस गिे,  

(घ) सभबम्न्ित मन्रालर्, सम्र्िालर्लाई बरेुज ुफछ्यौट 
गिि आिश्र्क र्िदेशि ददिे र बेरुज ु फछ्यौट 
सभबन्िी कारबाही शरुु गरे िा िगरेको िा असलु 
उपर गिुि पिे ििी ठहिर्ाएको बरेुज ु तोवकएको 
समर्र्िर असलु उपर गरे िगरेको िा तहर्सल 
कार्ािलर्मा पठाए िपठाएको सभबन्िमा अिगुमि 
गिे,  
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(ङ) बेरुज ु फछ्यौट सभबन्िी काम कारबाहीको 
सभबन्िमा प्रत्रे्क छ मवहिामा सभबम्न्ित मन्रालर्, 
सम्र्िालर् िा वििागको प्रगर्त वििरण तर्ार गरी 
िावषिक प्रर्तिेदि मखु्र्मन्री तथा मम्न्रपररषद्को 
कार्ािलर् र मम्न्रपररषदमा पेश गिे।  

(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको सर्मर्तको सदस्र् सम्र्िको 
पाररश्रर्मक र सवुििा प्रदेश सरकारले तोके बमोम्जम हिेुछ।  

(५) उपर्िर्म (१) बमोम्जम गदठत सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि 
आफै व्र्िम्स्थत गिि सक्िेछ। 

(६) सर्मर्तको सम्र्िालर् मन्रालर्मा रहिेछ।  
103. लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको कतिव्र्: र्स र्िर्मािली बमोम्जम 

 लेखा राखे्न, लेखा दाम्खला गिे तथा लेखापरीिण िए िा ििएको 
 रेखदेख र्िरीिण गिे गराउिे र महालेखा परीिकको िावषिक 
 प्रर्तिेदिको प्रर्तविर्ा ददिे, प्रदेश सिाको साििजर्िक लेखा 
 सर्मर्तको छलफलमा िाग र्लई बेरुज ुफछ्यौट सभबन्िी काम कारबाही 
गिे गराउिे उत्तरदावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हिेुछ। 

104. र्मन्हा सभबन्िी व्र्िस्था: (१) ऐिको दफा ५२ बमोम्जम र्मन्हा 
 ददि ुपरेमा तीि लाख रूपैंर्ाँसभम सभबम्न्ित मन्रालर्को सम्र्िले र 
 सो िन्दा मार्थको रकमको हकमा देहार् बमोम्जमको सर्मर्तको 
 र्सफाररसमा पाँर् लाख रूपैर्ाँसभमको र्मन्हा सभबम्न्ित मन्रालर्ले  र  
सो िन्दा बढी रकमको र्मन्हा प्रदेश सरकार, मम्न्रपररषद्ले ददि 
 सक्िेछः-  

(क) प्रमखु सम्र्ि          -अध्र्ि  
(ख) आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा 

मन्रालर्को सम्र्ि    -सदस्र्  

(ग) सभबम्न्ित मन्रालर्को सम्र्ि   -सदस्र्  
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(घ) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक   -सदस्र्  

(ङ) सभबम्न्ित मन्रालर्को आर्थिक 

प्रशासि शाखा प्रमखु  -सदस्र्-सम्र्ि 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि 
आफै र्ििािरण गिेछ। 

पररच्छेद- १२ 

कार्ािलर् र पदार्िकारीहरूको आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम, 

कतिव्र् र अर्िकार 

105. प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: 
ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको अर्तररक्त प्रदेश लेखा 
र्काई कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोम्जम हिेुछः-  

(क) आफ्िो िेरर्िर रहेको आर्थिक कारोबार गिे 
कार्ािलर्हरूको लगत तर्ार गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को परामशिमा कार्ािलर् संकेत िभबर ददई सोको 
लगत अद्यािर्िक रूपमा राखे्न,  

(ख) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा 
प्रदेश सरकारका सरकारी कार्ािलर्हरुको आर्थिक 
कारोबारको रेखदेख र्िरीिण गिे, कार्ािलर्हरूलाई प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िीर्त र्िदेशि र प्रर्र्लत 
कािूिको अिीिमा रही रार् सल्लाह ददिे,  

(ग) कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटी रकमको 
आभदािी र खर्िको मास्केिारी र्लई आफ्िो िेर म्स्थत 
कार्ािलर्को मास्केबारी तर्ार गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउिे,  
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(घ) प्रर्र्लत कािूि िा प्रदेश सरकारको र्िणिर्बाट 
म्जल्लाम्स्थत सरकारी कार्ािलर्हरुको राजस्ि, विर्िर्ोजि, 
िरौटी, म्जन्सी र प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम खडा िएको 
कार्ि सिालि कोषको प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट 
तोके बमोम्जम आन्तररक लेखापरीिण गिे,  

(ङ) र्स र्िर्मािली बमोम्जम कार्ािलर्लाई ददएको अम्ख्तर्ारी 
र बजेट बाँडफाँड बमोम्जम र्िकासा ददिे रकमको 
कार्ािलर्गत र गोश्वारा लेखा राखे्न, र्िकासा ददिे र र्िकासा 
ददईएको रकमको वििरण बैंकबाट प्रमाम्णत गराई प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,  

(र्) साल तमाम िएपर्छ कार्ािलर्हरूलाई ददएको र्िकासा 
रकमको िावषिक आर्थिक/वित्तीर् वििरण बिाई प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु 
वििागमा पठाउिे, 

(छ) कार्ािलर्हरूले आर्थिक िषिको अन्तमा बाँकी रहेको 
विर्िर्ोजि रकम प्रदेश सम्ित कोषमा दाम्खला गरे िा 
िगरेको जाँर् गिे र िगरेको िए दाम्खला गराउिे,  

(ज) राजस्ि लेखा र दाम्खला तथा िरौटी लेखा फछ्यौट 
सभबन्िमा आिश्र्कता अिसुार कार्ािलर्को र्िरीिण गरी 
सोको प्रर्तिेदि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र 
सभबम्न्ित कार्ािलर्को तालकु वििागमा पठाउिे र 
तत्सभबन्िमा प्राप्त र्िदेशि बमोम्जम गिे,  

(झ) विर्िर्ोजि लेखा, तहर्बल मौज्दात र बरेुज ु फछ्यौट 
सभबन्िमा कार्ािलर्हरूको र्िरीिण गरी र्िरीिण 
प्रर्तिेदि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र सभबम्न्ित 
कार्ािलर्को तालकु र्िकार्मा पठाउिे र तत्सभबन्िमा 
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प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्िदेशि बमोम्जम 
गिे,  

(ञ) कार्ािलर्हरूको र्िरीिण गदाि से्रस्ता दरुुस्त िरहेको िा 
वहिार्मिा िएको िा पेश गिुि पिे प्रर्तिेदिहरू र्िर्र्मत 
रूपमा पेश िगरेको िा र्स र्िर्मािली बमोम्जम गिुि पिे 
अन्र् काम िगरेको पार्एमा कार्ािलर्को र्िकासा रोक्का 
तथा बैंक खाता रोक्का गरी तालकु र्िकार्मा जािकारी 
ददिे,  

(ट) मन्रालर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले समर् 
समर्मा तोवक ददएका अन्र् कार्िहरू गिे। 

106. कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: ऐि र र्स र्िर्मािलीमा 
 अन्र्र उल्लेख िएको काम, कतिव्र् र अर्िकारको अर्तररक्त 
 कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र अर्िकार 
 देहार् बमोम्जम हिेुछः- 

(क) सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्सँग 
विर्िर्ोम्जत रकम माग गरी र्िकासा िएको रकम 
आभदािी बाँिी स्िीकृत बजेट तथा कार्ििम र तालकु 
वििागले ददएको अम्ख्तर्ारी र्िर रही र्स र्िर्मािली 
बमोम्जमको रीत परु्ािई खर्ि गिे र त्र्सको लेखा राखे्न, 

(ख) र्स र्िर्मािलीमा उल्लेख िए बमोम्जमको अिर्ि र्िर 
राजस्ि, िरौटी र विर्िर्ोजिको बैंक वहसाब वििरण र्िडाई 
मास्केिारी र अन्र् वििरणहरू सभबम्न्ित प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्, तालकु वििाग र मन्रालर्मा 
पठाउिे, 
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(ग) सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर्बाट तोके बमोम्जम विर्िर्ोजि, 
राजस्ि, िरौटी, म्जन्सी र प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम खडा 
िएको कार्ि सिालि कोषको आन्तररक लेखापरीिण 
गराउिे र देम्खएको कैवफर्त अम्न्तम लेखापरीिण हिु ु
अगािै र्िर्र्मत गराई राखे्न, 

(घ) र्स र्िर्मािली बमोम्जम िावषिक आर्थिक कारोबार 
प्रर्तिेदि र र्ौमार्सक तथा िावषिक कार्ि सभपादि 
प्रर्तिेदि पेश गिे, 

(ङ) र्स र्िर्मािली बमोम्जम सभपूणि आर्थिक कारोबार गिे, 
म्जभमेिारी िहि गिे, बेरुज ुफछ्यौट गिे र वििरण पेश 
गिे,  

(र्) महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट औलं्र्ार्एका बरेुजकुो 
सोही कार्ािलर्बाट तोवकएको ढारँ्ामा लगत खडा गरी 
राखे्न र फछ्यौट को अर्िलेख अद्यािर्िक गरी राखे्न। 

107. कार्ािलर् प्रमखुको काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) ऐि तथा र्स 
 र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको अर्तररक्त कार्ािलर् प्रमखुको 
 आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् 
 बमोम्जम हिेुछः- 

(क) कार्ािलर् प्रमखुको हाल सार्बक िएमा र्स र्िर्मािली 
बमोम्जम बरबझुारथ गिे,  

(ख) सरुिा बढुिा िा अन्र् कारणले म्जभमेिारीबाट अलग िई 
जाँदा आफ्िो कार्िकालको आर् व्र्र्को लेखा, बरेुजकुो 
लगत, बेरुज ु फछ्यौटको कारबाहीको म्स्थर्त र 
कार्ािलर्को आर्थिक, िौर्तक तथा जिशम्क्तको िास्तविक 
म्स्थर्तको वििरण तर्ार गरी हालिालालाई बझुाउिे, 
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(ग) कार्ािलर्मा दाम्खला हिु आएको सरकारी रकमको लेखा 
राखे्न, प्रर्तिेदिहरू पठाउिे र कार्ािलर्को सभपूणि आर्थिक 
कारोबारको उत्तरदावर्त्ि िहि गिे, 

(घ) कार्ािलर्को िगदी म्जन्सीमा हार्ि िोक्सािी हिु िपाउिे 
गरी र्िर्न्रणको व्र्िस्था गिे, 

(ङ) कार्ािलर्मा आर्थिक अिशुासि कार्म गिे गराउिे,  
(र्) र्स र्िर्मािली तथा आर्थिक प्रशासि सभबन्िी अन्र् 

प्रर्र्लत कािूि पालिा गिे गराउिे,  
(छ) लेखापरीिणबाट र्िस्केको बरेुजकुो जिाफ समर्मै ददई 

सो बमोम्जम फछ्यौट िर्ो िा िएि अिगुमि गिे र 
ददएको जिाफ िा प्रमाणबाट फछ्यौट ििए पिुः पेश गरी 
फछ्यौट गराउिे।  

(२) कार्ािलर् प्रमखुले आर्थिक कारोबार गदाि आर्थिक प्रशासि 
शाखा प्रमखुको रार् िर्लई िा रार् विपरीत र्िणिर् गरेको खर्िको रकम 
कलमको म्जभमेिारी िहि गिुि पिेछ। आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले 
रार् ददएको रकम कलमको हकमा र्िजले समेत संर्कु्त म्जभमेिारी िहि 
गिुि पिेछ। 

108. सम्र्िालर् र र्िकार्का प्रशासकीर् प्रमखु र मन्रालर्का सम्र्िको 
 काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र 
 उल्लेख िएको काम, कतिव्र् र अर्िकारको अर्तररक्त सम्र्िालर् 
 तथा र्िकार्को प्रशासकीर् प्रमखु तथा मन्रालर्का सम्र्िको 
 आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोम्जम 
 हिेुछः-  

(क) बजेट तजुिमा ददग्दशिि तथा मन्रालर्ले समर् समर्मा 
तोके अिसुार बजेट र कार्ििम तर्ार गरी सभबम्न्ित 
र्िकार्मा पेश गिे, 
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(ख) मातहत कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा 
आंम्शक रोक्का राख्न ुपरेमा तदिसुार रोकी त्र्सको सूर्िा 
मन्रालर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबम्न्ित 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् र मातहत 
कार्ािलर्लाई ददिे, 

(ग) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् र मातहतका 
कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त वििरणका आिारमा प्रदेश र्िरको 
एकीकृत लेखा राखे्न,  

(घ) खण्ड (ग) बमोम्जम तर्ार गररएको एकीकृत लेखाको 
आिारमा िैदेम्शक ऋण तथा सहार्ता समेत समािेश गरी 
एकीकृत आर्थिक/वित्तीर् वििरण तर्ार गिे र महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्मा पेश गरी लेखापरीिण गराउिे। 
त्र्स्तो आर्थिक/वित्तीर् वििरण एक प्रर्त प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिे, 

(ङ) बजेट शीषिक, उपशीषिक अन्तगितको राजस्ि, विर्िर्ोजि 
खर्ि, िरौटी ,म्जन्सी तथा अन्र् कोष समेतको लेखा 
परीिणबाट कार्म िएको बरेुजकुो लगत स्िीकृत ढारँ्ामा 
राखी फछ्यौट गराउिे र त्र्सको मार्सक र िावषिक 
वििरण बेरुज ुफछ्यौट मूल्र्ाङ्कि र अिगुमि सर्मर्त तथा 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा समेत पठाउिे, 

(र्) कुिै कार्ािलर्को र्िर्मत्त स्िीकृत बजेट रकममा थप 
रकमको व्र्िस्था गिुि परेमा िा आफ्िो अर्िकार िन्दा 
बढी रकमको रकमान्तर गिि परेमा मन्रालर्बाट र्िकासा 
गराई पठाउिे, 
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(छ) मातहतका कार्ािलर्हरूको सपुररििेण र अिगुमि गरी 
गराई आर्थिक अिशुासि र र्िदेशिहरू पालिा गिि 
लगाउिे,  

(ज) मातहतका कार्ािलर्हरूले लेखापरीिण गराए िा 
िगराएको र गराएकोमा र्िस्केको बेरुजकुो जिाफ 
समर्मा ददए िा िददएको, जिाफ िा प्रमाण पेश गरेकोमा 
फछ्यौट िए िा ििएको जािकारी राखे्न र रेखदेख, 
र्िरीिण, अिगुमि गरी फछ्यौट ििएकोमा गिि लगाउिे,  

(झ) कार्ि सिालि कोष अन्तगित खडा िएका कोष तथा अन्र् 
सरकारी कोषको वहसाब महालेखा परीिकको कार्ािलर् र 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,  

(ञ) प्रर्र्लत कािूिले तोकेको अन्र् कार्ि गिे।  

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको उत्तरदावर्त्िमा सम्र्िालर् 
तथा र्िकार् र मन्रालर्का आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको देहार् 
बमोम्जमको काम कतिव्र् हिेुछः-  

(क) र्स र्िर्मािली बमोम्जम सम्र्िालर् तथा र्िकार् र 
मन्रालर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा मातहत कार्ािलर्का 
वित्तीर् आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको सपुरीिेिण, 
अिगुमि गरी कभतीमा िषिको दईुपटक प्रर्तिेदि 
पेश गिे,  

(ख) मातहत कार्ािलर्हरूमा अिगुमि गदाि से्रस्ता दरुुस्त 
ििएको िा वहिार्मिा िएको िा पेश गिि पिे 
प्रर्तिेदिहरू र्िर्र्मत रूपमा पेश िगरेको िा र्स 
र्िर्मािली बमोम्जम गिुि पिे अन्र् तोवकएको काम 



 

101 
 

कतिव्र् पालिा िगरेको पार्एमा र्स र्िर्मािली 
बमोम्जमको व्र्िस्था पालिा गिि र्िदेशि ददई सो 
व्र्होरा खोली लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई प्रर्तिेदि 
ददिे र सोको जािकारी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाई समेत ददिे। आिश्र्क देम्खएमा प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग समन्िर् गरी र्िकासा 
तथा बैंक खाता समेत रोक्का राखे्न,  

(ग) मातहत कार्ािलर्हरूमा कार्िरत आर्थिक प्रशासि 
शाखाका प्रमखुले र्स र्िर्म बमोम्जम कार्ि गरेको 
िा िगरेको अिगुमि गरी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा कभतीमा िषिको एक पटक प्रर्तिेदि 
ददिे।  

(३) वििागीर् प्रमखुको उत्तरदावर्त्ि रहिे गरी 
वििाग/र्िदेशिालर् िा वििाग/र्िदेशिालर् ििएका महाशाखामा 
कार्िरत आर्थिक प्रशासि शाखाका प्रमखुले समेत उपर्िर्म (२) मा 
उम्ल्लम्खत काम कतिव्र् पूरा िा पालिा गिुि पिेछ।  

109. प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: ऐि 
 तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको काम, कतिव्र् र 
 अर्िकारको अर्तररक्त प्रदेश लेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्को 
 आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार्  बमोम्जम 
हिेुछः- 

(क) लेखाको ढाँर्ा महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत 
गराई प्रर्ोगमा ल्र्ाउिे,  

(ख) संघीर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुाि, राजस्ि बाडँफाँड 
बाट प्राप्त रकम, आन्तररक आर् तथा ऋण तथा 
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अिदुाि,विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटीको एकीकृत लेखा, 
सहार्ता, अिदुाि, ऋण र ब्र्ाज तथा लािांशको लेखा 
राखे्न, एकीकृत आर्थिक वििरण बिाउिे, लेखापरीिणको 
लार्ग पेश गिे, 

(ग) विर्िर्ोजि राजस्ि र िरौटी लेखाहरूबाट एकीकृत आर् 
व्र्र् लेखा तर्ार गरी महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट 
लेखापरीिण गराउिे, 

(घ) प्रदेश सम्ित कोष, आकम्स्मक कोष र अन्र् सरकारी 
कोषको वहसाब राखे्न र राख्न लगाउिे,  

(ङ) प्रदेश सरकारबाट लगािी गररएका रकम र प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त िएको ऋणको लेखा राखे्न,  

(र्) विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, अन्र् सरकारी कोष र म्जन्सी 
तथा मौज्दातको पररर्ालि एिं आर्थिक र्िर्मको पररपालि 
सभबन्िमा आिश्र्कतािसुार कार्ािलर्को र्िरीिण गरी 
आिश्र्क र्िदेशि ददिे,  

(छ) र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्ि गदाि आर्थिक प्रशासि 
सभबन्िमा उठेका वििादहरूमा रार् ददई समािाि गिे,  

(ज) महालेखा परीिक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लई राजस्ि, 
विर्िर्ोजि, िरौटी, ऋण लगािी लगार्त साििजर्िक 
कोषको कारोबारलाई व्र्िम्स्थत गिि िगद िा प्रोदिािी 
(एिुअल) मा आिाररत लेखा ढाँर्ा र खाता सूर्ी बिाई 
लागू गिे,  

(झ) आर्थिक प्रशासिमा काम गिे प्रत्रे्क पदको काम 
कतिव्र्बारे प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले छुटै्ट कार्ि 
वििरण तर्ार गरी लाग ूगिि सक्िेछ, 
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(ञ) साििजर्िक वित्तीर् व्र्िस्थालाई आिरु्िकरण र व्र्िम्स्थत 
गिि र प्रिािकाररता िृवद्ध गिि आिश्र्कता अिसुार 
व्र्िस्थापि सूर्िा प्रणाली लागू गिे, 

(ट) र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्िको सभबन्िमा प्रदेश 
सरकारले तोवकददएको अन्र् काम गिे, 

(ठ) आर्थिक प्रशासि सभबन्िमा आिश्र्कता अिसुार महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्सँगको समन्िर्मा कार्ि गिे। 

110. आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: 
ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको काम, कतिव्र् र 
अर्िकारको अर्तररक्त आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को आर्थिक 
प्रशासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोम्जम हिेुछः- 

(क) कुिै कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंम्शक 
रूपले रोक्ि ुपरेमा तदिसुार र्िकासा रोकी प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबम्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्, सभबम्न्ित र्िकार् र मन्रालर्लाई 
सूर्िा गिे,  

(ख) कुिै कार्ािलर्को र्िर्मत्त स्िीकृत बजेट बमोम्जमको 
रकममा िपगु रकमको व्र्िस्था गिि िा रकमान्तर गिि 
परेमा सालबसाली विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्िर रही 
र्िकासा ददिे र त्र्सको बोिाथि महालेखा परीिकको 
कार्ािलर् र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददिे। 

111. आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको काम, कतिव्र् र अर्िकार: 
(१) कार्ािलर् प्रमखुको उत्तरदावर्त्िमा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको 
काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोम्जम हिेुछः- 

(क) कार्ि सिालि तथा प्रशासर्िक खर्ि तफि को बजेट तजुिमा 
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गिे र कार्ििम तफि को बजेटको हकमा र्ोजिा र 
कार्ििम हेिे सभबम्न्ित शाखा िा महाशाखालाई सहर्ोग 
गिे,  

(ख) आर्थिक कारोबारसँग सभबम्न्ित काम र म्जभमेिारी िहि 
गरी र्स र्िर्मािली बमोम्जम र्िकासा माग गिे व्र्िस्था 
र्मलाउिे,  

(ग) र्िकासा िएको रकमको खर्िको वहसाब वकताब रीतपूििक 
राखे्न, खर्िका फाँटिारी तथा आर्थिक वििरण तर्ार गिे। 

त्र्स्ता फाँटिारी एिं आर्थिक वििरण कार्ािलर् प्रमखुबाट 
स्िीकृत गराई समर्मै सभबम्न्ित र्िकार्मा पठाउिे र 
लेखा परीिण गराउिे,  

(घ) लेखापरीिणबाट कार्म हिु आएको बरेुजकुो लगत राखे्न 
र बेरुज ुफछ्र्र्ौट गिे प्रमाण जटुाई पेश गिे गराउिे। 
र्िर्र्मत गिुि पिे विषर्हरू र्िर्र्मत गिि गराउि पेश गिे,  

(ङ) आफू सरुिा िा बढुिा िई जादँा आफ्िो म्जभमाको सभपूणि 
से्रस्ता, िगद र बैंक मौज्दात, बेरुज ुलगत र अर्िलेखहरू 
हालिाला िा र्िजलाई बझुाउिे गरी मातहत कमिर्ारीलाई 
बरबझुारथ गिे,  

(र्) आफ्िो रार्अिसुार र्िणिर् िएको रकम कलमको हकमा 
म्जभमेिारी बहि गिे,  

(छ) कार्ािलर् प्रमखुले सभुपकेो आर्थिक कारोबारसभबन्िी काम 
गिे र आर्थिक कारोबारमा कार्ािलर् प्रमखुलाई रार् ददिे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमका कार्िहरू आर्थिक प्रशासि 
महाशाखा िा शाखा प्रमखुले आफ्िो मातहतका अर्िकृत िा अन्र् 
सहार्क कमिर्ारीलाई कामको बाँडफाँड गरी म्जभमेिारी सभुपि 
सक्िेछ। 
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(३) आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले आर्थिक कारोबार गदाि 
प्रर्र्लत कािूि बमोम्जम रीत पगु े िा िपगुेको जारँ्ी रीत पगुेकोमा 
िकु्तािीको र्िर्मत्त पेश गिे, रीत िपगुेको िा आफ्िो रार् िर्लई रीत 
िपगुेको कुिै कलम सदर िई िकु्तािीको र्िर्मत्त प्राप्त हिु आएमा रीत 
िपगुेको व्र्होरा र्लम्खत रूपमा स्पष्ट खुलाई कार्ािलर् प्रमखु समि पेश 
गरी कार्ािलर् प्रमखुको र्लम्खत आदेश अिसुार गिुि पिेछ। 

(४) र्िर्म ३६ को उपर्िर्म (३) बमोम्जम खर्ि गिि कार्ािलर् 
प्रमखुले आदेश ददएमा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले सोही बमोम्जम 
खर्ि गरी त्र्स्तो काम िएको सात ददिर्िर त्र्स्तो खर्ि िएको रकम 
र्िर्र्मत गिि कार्ािलर् प्रमखु समि पेश गिुि पिेछ। त्र्सरी पेश हिु 
आएका खर्ि र्िर्र्मत गराउिे म्जभमेिारी कार्ािलर् प्रमखुको हिेुछ। 

पररच्छेद- १३ 

विविि 

112. आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदेम्शका बिाउि सवकिेः 
 आफ्िो मन्रालर् अन्तगित सिार्लत आर्ोजिा िा कार्िसगँ 
 सभबम्न्ित आर्थिक कारोबारलाई सवु्र्िम्स्थत ढङ्गबाट सिालि गिि 
 सभबम्न्ित मन्रालर्, सम्र्िालर् र संवििािमा व्र्िस्था िएका 
 र्िकार्ले र्ो र्िर्मािलीको अिीिमा रही मन्रालर्को सहमर्त 
 र्लई आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदेम्शका बिाई लाग ू
 गिि सक्िेछ।  

113. अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि: (१) र्स र्िर्मािली बमोम्जम व्र्िस्था 
 िएका र्मन्हा ददिे, र्ोजिा स्िीकृत गिे, लागत अिमुाि संशोिि 
 गिे, कबरु्लर्तिामा संशोिि गिे अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सवकिे 
 छैि। 
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(२) उपर्िर्म (१) मा उम्ल्लम्खत अर्िकारहरू बाहेक र्स 
र्िर्मािली बमोम्जम व्र्िस्था िएका अरू अर्िकारहरू सो अर्िकार 
प्रर्ोग गिे अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा सभबम्न्ित 
अर्िकृतलाई प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ।  

तर आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको रार् र्लई र्िणिर् गिुि पिे 
विषर्को अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गदाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु िन्दा 
मार्थल्लो तहको कमिर्ारीलाई गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) को प्रर्तकूल िहिेु गरी सभबम्न्ित सम्र्िले 
आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा खाता सिालि लगार्त आर्थिक प्रशासि सभबन्िी 
अर्िकार आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुलाई प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ। 
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा आफू अन्तगितका 
कमिर्ारीलाई खाता सिालि लगार्त लेखा सभबन्िी कार्िको बाडँफाँड 
गिि सक्िेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोम्जम अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिे 
अर्िकारीले आफूले प्रत्र्ार्ोजि गरेको अर्िकारका सभबन्िमा सभबम्न्ित 
अर्िकारीबाट बारभबार आिश्र्क जािकारी र्लई राख्न ुपिेछ। 

114. लेखापरीिण गराएर मार रमािा ददिे: (१) आर्थिक कारोबार गिे 
 कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुको सरुिा हुँदा 
 र्िजहरूको पालाको आन्तररक लेखापरीिण गराई िएको जिाफ िा 
प्रमाण पेश गिि लगाई हालिालालाई िा हालिालालाई बझुाउिे गरी 
मातहत कमिर्ारीलाई बझुाई बरबझुारथ िएपर्छ मार रमािा र्लि ुददि ु
पिेछ। बझु्िेले पर्ि सो बमोम्जम बमु्झर्लई अम्न्तम लेखापरीिणको 
जिाफदेहीता र्लि ु पिेछ। र्स्तो अिस्थामा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोके बमोम्जमको कार्ािलर्ले पर्ि आन्तररक 
लेखापरीिण तत्काल गररददि ु पिेछ। बरबझुारथ गिुि पिे व्र्म्क्तले 
से्रस्ता तर्ार गरी आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग सात ददिर्िर पेश 
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गिुि पिेछ। आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केको बरेुजकुो जिाफ पर्ि 
सात ददिर्िर ददई बरबझुारथ सभपन्न गरी र्िजामती सेिा सभबन्िी 
प्रर्र्लत कािूिले तोकेको समर्र्िर रमािा र्लई सक्ि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जम आन्तररक लेखापरीिण िगराई 
रमािा ददि िसवकिे अिस्था िएमा सभबम्न्ित मन्रालर्को सम्र्िको 
स्िीकृर्त र्लएर मार रमािा ददि ुपिेछ। से्रस्ता पेश िगिे, आन्तररक 
लेखापरीिण िगिे िगराउिे र जिाफ ददि आलटाल गिे उपर वििागीर् 
कारबाही गिुि पिेछ। 

115. सल्लाहकार सर्मर्त गठि गिि सवकिे: कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर्  िा 
वििागलाई र्िमािण सिुार सभबन्िी काममा गभिीर प्राविर्िक, 
 आर्थिक र सामाम्जक समस्र्ा सृजिा िई आर्ोजिा कार्ािन्िर्िमा 
 बािा पिे म्स्थर्त उत्पन्न िएमा व्र्होरा खोली सभबम्न्ित 
 सम्र्िसमि पेश गिुि पिेछ। सभबम्न्ित सम्र्िले आफ्िो र 
 आिश्र्कता िए अन्र् मन्रालर्का विज्ञ कमिर्ारी समेत समािेश 
 िएको सल्लाहकार सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तको र्सफाररस 
 अिसुार आिश्र्क र्िदेशि ददि ुपिेछ। 

116. अर्िकारमा हस्तिपे गिि िहिेु: (१) र्स र्िर्मािली बमोम्जम कुिै 
 अर्िकार प्रर्ोग गिि पाउिे गरी अर्िकार प्राप्त गरेका अर्िकारीको 
 अर्िकारमा तालकु र्िकार् िा पदार्िकारीले हस्तिेप गिि पार्िे 
 छैि। अर्िकारको दरुूपर्ोग िएको िने्न तालकु र्िकार्लाई लागेमा 
 तत्सभबन्िी छािर्बि गिि तत्काल कमिर्ारी खटाउिे िा सभपूणि 
 व्र्होरा खुलाई तत्सभबन्िी छािर्बि गिे र्िकार्मा अिरुोि गिि 
 सक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोम्जमको व्र्िस्थाले तालकु र्िकार्को 
सपुररििेण, अिगुमि गिे, र्िदेशि ददिे अर्िकारलाई सीर्मत गरेको 
मार्ििे छैि। 
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117. िगद मौज्दात राख्न सवकिे: (१) कार्ािलर्ले दैर्िक रूपमा गिुि पिे 
सािार्तिा खर्िको लार्ग प्रदेश स्तरका कार्ािलर्हरूले पच्र्ीस हजार 
रूपैर्ासँभम र अन्र् कार्ािलर्हरूले पन्र हजार रूपरै्ाँसभम कुिै 
कमिर्ारीको िाममा पशे्की जिाई िगद मौज्दात राख्न सक्िेछ। र्सबाट 
खर्ि िएको रकमको विल िरपाई पेश गरी शोिििाि र्लि ु पिेछ। 
प्रत्रे्क िषिको आषाढ २५ गतेर्िर बाँकी रहेको िगद मौज्दात बैंक 
दाम्खला गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोम्जमको मौज्दातबाट 
काम िर्ल्िे िएमा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लई 
िगद मौज्दात राखे्न हद बढाउि सवकिेछ। 

118. रे्कको िकु्तािी अिर्ि: प्रदेश सम्ित कोषबाट िकु्तािीको र्िर्मत्त 
 म्खम्र्एको र्ेकको िकु्तािी अिर्ि पन्र ददिको हिेुछ।  

119. बैठक ित्ता: र्स र्िर्मािली बमोम्जम गठि िएका सर्मर्तहरूको 
 बैठक कार्ािलर् समर्र्िर हिु िसकी कार्ािलर् समर् अम्घ िा 
 पर्छ गिुि परेमा त्र्स्तो बैठकमा उपम्स्थत हिेु सदस्र्लाई  मन्रालर्ले 
तोके बमोम्जम बैठक ित्ता ददर्िेछ। 

120. र्िदेम्शका बिाउि सक्िे: र्स र्िर्मािलीमा व्र्िस्था िएका 
 विषर्लाई कार्ािन्िर्ि गिि आिश्र्कता अिसुार मन्रालर्ले 
 र्िदेम्शका बिाई लागू गिि सक्िेछ। 

121. विद्यतुीर् प्रविर्िको प्रर्ोग: (१) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
 तर्ार गरेको प्रणाली बमोम्जम आर्थिक कारोिारको लेखांकि गिे र 
प्रर्तिेदि तर्ार गिे कार्ि हिेुछ।  

 
 पवहलो संशोिििारा संशोर्ित। 
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(२) त्र्स्तो प्रणालीको कार्ािन्िर्ि कार्िविर्ि सभबन्िमा तर्ार 
िएको प्रर्ोगकताि पमु्स्तका प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को 
र्सफाररसमा मन्रालर्बाट स्िीकृत गराई लागू गिुि पिेछ।  

122. आर्थिक दावर्त्ि पिे विषर्मा मन्रालर्को सहमर्त र्लि ु पिे: र्स 
 र्िर्मािलीमा उल्लेख िएकोमा बाहेक कुिै पर्ि कार्ािलर्ले थप 
 आर्थिक दावर्त्ि पिे र्िणिर् गदाि मन्रालर्को पूिि सहमर्त 
 र्लिपुिेछ। 

123. अिसूुर्ीमा हेरफेर िा थपघट: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
 सूर्िा प्रकाशि गरी अिसूुर्ीमा आिश्र्क हेरफेर िा थपघट गिि 
 सक्िेछ। 

124. र्सै र्िर्मािली बमोम्जम हिेु: र्स र्िर्मािलीमा उल्लेख गररएका 
 विषर्मा र्सै र्िर्मािली बमोम्जम र अन्र् विषर्मा प्रर्र्लत कािूि 
 बमोम्जम हिेुछ। 
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अिसूुर्ी- १ 

(र्िर्म १९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा 

मन्रालर्/र्िकार्: 

िरे (सेक्टर): 

१. पषृ्ठिूर्म   

२. सोर् (र्िजि) 

३. ध्र्ेर् (र्मसि) 

४. लक्ष्र् (गोल) 

५. उदे्दश्र् (अब्जेम्क्टब्स) 

६. मध्र्मकालीि िीर्त/रणिीर्त  

७. मध्र्मकालीि समवष्टगत आर्थिक खाका  

८. मध्र्मकालीि रणिीर्त अन्तगितका कार्ििम/आर्ोजिाको वििरण  

८.१ कार्ििम/आर्ोजिाको उदे्दश्र्, खर्ि आिश्र्ताको पषु्टर्ाईं तथा कार्ािन्िर्ि गिे 
र्िकार् 

कार्ििम/ 

आर्ोजिा 
 

उद्दशे्र् 

आर्ोजिा अिर्ि लागत तथा पषु्ट्याईं कार्ािन्िर्ि गिे र्िकार् 

(वििाग/र्िदेशिालर्/ 

कार्ािलर्) 

 

सरुु आ.ि. समार्प्त आ.ि लागत 

(हजार) 

 

पषु्ट्याईं 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
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८.२  प्राथर्मकतािम, ददगो विकास लक्ष्र्, गररबी, लैंर्गक र जलिार् ुसंकेत 

ि. 

सं. 

बजेट 

उपशीषिक 

कार्ििम/
आर्ोजिा 

रणिीर्त 

स्तभि 

प्राथर्म 

तािम 

दीगो 

विकास 

लक्ष्र् सङ्कते 

गररबी 

न्र्ूिीकर 

सङ्कते 

लैवङ्गक 

सङ्कते 

जलिार् ु

सङ्कते 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

         

         

९. कार्ििम/आर्ोजिाको विगतको उपलम्ब्ि  

९.१ गत आ.ि. ....... सभमको उपलम्ब्ि  

९.२ कार्ििम/आर्ोजिाको लम्ित प्रर्तफल सूर्क र उपलम्ब्ि 

कार्ििम/आर्ोजिा 
 

प्रर्तफल 

सूर्क 

एकाई 
(अम्घल्लो आ.ि. ..) 

* 

(र्ालू आ.ि. ..) * 

लक्ष्र् उपलम्ब्ि लक्ष्र् अिमुार्ित उपलम्ब्ि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

 

 
 

       
       

स्पष्टीकरण: आ.ि. २०७५।७६ को बजेट र्िमािण गिे हो िि ेअम्घल्लो आ.ि. िन्नाले 
आ.ि. २०७३।७४ र र्ालू आ.ि. िन्नाले २०७४।७५ लाई जिाउँछ। 

९.३ बजेट: विर्िर्ोजि र उपलब्िी 
(िे.रु. हजारमा) 

ि.
सं
. 

बजेट 

   उपशीषिक 

 

कार्ििम/ 

आर्ोजिा 

(अम्घल्लो आ.ि. ..) * (र्ालू आ.ि. ..) * 

विर्िर्ोजि     र्थाथि खर्ि विर्िर्ोजि संशोर्ित अिमुाि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

       

 



 

112 
 

१०. प्रर्त र्कार् लागत अिमुाि 

ि.सं. वििरण एकाई प्रर्त एकाई लागत कैवफर्त 

१ २ ३ ४ ५ 

     

     

११. मध्र्मकालीि खर्ि अिमुाि 

११.१ मध्र्मकालीि खर्ि अिमुािको विर्िर्ोजि तथा स्रोत प्रिेपण (तीि 
 आ.ि.को) 

(िे.रु. हजारमा) 

ि
.सं
. 

बजे
ट 

उप
शी
षिक

 

क
ार्
िि
म/

आ
र्ो
जि

ा 

आ.ि. प्रथमको  

विर्िर्ोजि र स्रोत 

आ.ि. दितीर्को  

विर्िर्ोजि र स्रोत 

आ.ि. ततृीर्को 
 विर्िर्ोजि र स्रोत 

कु
ल 

र्ा
लू 

पुँ ज
ीग
त 

वित्त
ीर्
 व्
र्ि

स्थ
ा 

िेप
ाल
 स

रक
ार 

िैदे
म्श
क
 अ

िदु
ाि

 

िैदे
म्श
क
 ऋ

ण 

कु
ल 

र्ा
लू 

पुँ ज
ीग
त 

वित्त
ीर्
 व्
र्ि

स्थ
ा 

िेप
ाल
 स

रक
ार 

िैदे
म्श
क
 अ

िदु
ाि

 

िैदे
म्श
क
 ऋ

ण 
कु
ल 

र्ा
लू 

पुँ ज
ीग
त 

वित्त
ीर्
 व्
र्ि

स्थ
ा 

िेप
ाल
 स

रक
ार 

िैदे
म्श
क
 अ

िदु
ाि

 

िैदे
म्श
क
 ऋ

ण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
 

११
 

१२
 

१३
 

१४
 

१५
 

१६
 

१७
 

१८
 

१९
 

२०
 

२१
 

२२
 

२३
 

२४
 

                                                

                                                

                        

                        

                        

                        

                        

                        

स्पष्टीकरण: आर्थिक िषि प्रथम, दितीर् र ततृीर् िन्नाले बजेट तजुिमा गररि ेआ.ि.देम्ख 
िमशः तीि आ.ि.लाई जिाउँछ। 
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११.२ कार्ािन्िर्ि गिे एकाईहरूका कार्ििम/आर्ोजिाको मध्र्मकालीि खर्ि 
 अिमुाि 

(िे.रु. हजारमा) 

कार्ािन्िर्ि 
गिे एकाई 

कार्ििम/ 

आर्ोजिा 
 

गत 

आ.ि. 
को 

िास्तवि 

खर्ि 

र्ालू आ.ि. ... को 
मध्र्मकालीि खर्ि अिमुाि 

(आगामी तीि आ.ि.) 

बजेट 

संशोर्ित 

खर्ि 
अिमुाि 

आ.ि. 
पवहलो 

आ.ि. 
दोस्रो 

आ.ि. 
तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

        

१२. िेरगत िर्तजा सूर्क र लक्ष्र्  

१२.१ िेरगत िर्तजा सूर्क 

सूर्क एकाई 

गत आ.ि. ... 
सभमको 
िास्तविक 
उपलम्ब्ि 

र्ालू आ.ि. ..... को 
संशोर्ित 
उपलम्ब्ि 

मध्र्कालीि लक्ष्र् (तीि 
आ.ि.) 

आ.ि. 
पवहलो 

आ.ि. 
दोस्रो 

आ.ि. 
तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

           

           

१२.२ कार्ििम/आर्ोजिाको प्रर्तफल सूर्क र मध्र्मकालीि लक्ष्र् 

कार्ििम/आर्ोजिा  
प्रर्तफ 

सूर्क 
एकाई 

मध्र्कालीि लक्ष्र् 

आ.ि. पवहलो आ.ि. दोस्रो आ.ि. तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      

      

१३. समस्र्ा तथा र्िुौतीहरू  

१४. र्िष्ट्कषि तथा आगामी कार्ि ददशा 
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अिसूुर्ी- २ 

(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

िावषिक कार्ििम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११. आर्ोजिाको कूल लागत: सरुुको संशोर्ित 

(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकार  

             (२) प्रदेश सरकार 
             (३) संस्था 
             (४) जिसहिार्गता 
 (ख) िैदेम्शक (१) ऋण 

             (२) अिदुाि 

१२. गत आ.ि. सभमका खर्ि रु. (सोझै िकु्तािी र िस्तगुत 
समेत) 

(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकार  

             (२) प्रदेश सरकार 
             (३) संस्था 
             (४) जिसहिार्गता 
(ख) िैदेम्शक  (१) ऋण 

            (२) अिदुाि 

 
 

१0. िावषिक बजेट रु. 
(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकार             

             (२) प्रदेश सरकार 
             (३) संस्था 
             (४) जिसहिार्गता 
(ख) िैदेम्शक     (१) ऋण 

                (२) अिदुाि 

(ग) दात ृसंस्था 
 
 

१. आ.ि. 
२. बजेट उपशीषिक िं. 
३. मन्रालर् 

४. वििाग/र्िदेशिालर्/संस्था 
५. कार्ििम आर्ोजिाको िाम 

६. स्थाि (क) म्जल्ला 
       (ख) गा.पा./ि.पा./िडा िं. 
७. आर्ोजिा सरुु िएको र्मर्त 

८. आर्ोजिा पूरा हिुे र्मर्त 

९. आर्ोजिा/कार्ािलर् प्रमखुको िाम  
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फाराम ििे र्िदेम्शकाः 

विकास आर्ोजिाहरूको प्रत्रे्क आर्थिक िषि गररिे िावषिक कार्ििम र्स 
फारामको ढाँर्ामा तर्ार गिुिपदिछ र स्िीकृत गिे र्िकार्बाट स्िीकृत िएको 
हिुपुदिछ।फाराम ििे तररका र्स प्रकार छः-  

महल िं. १ िमसंख्र्ाः आर्ोजिाको सभपूणि कार्िहरूको िम संख्र्ा 
लेख् ि।े 

महल िं. २ कार्ििम/विर्ाकलापहरूः आर्ोजिाको र्ििािररत उद्देश्र् हार्सल गिि गररि े
िौर्तक कार्िहरू र त्र्स अन्तर््गतका 
विर्ाकलापहरू िाप्ि सवकिे र्काईहरूमा वििाजि 
गरी उल्लेख गिुि पदिछ। 

महल िं. ३ एकाईः महल ि.ं २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको 
पररमाण, संख्र्ा आदद जिाउिे जस्तैः गोटा, 
घिर्मटर, वकलोर्मटर, जिा, प्रर्तशत आदद उल्लेख 
गिे। 

आर्ोजिाको कुल विर्ाकलाप अन्तगित तीि महलहरू छिः् 

महल िं. ४ पररमाणः सभपूणि आर्ोजिा, अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पि े
प्रत्रे्क विर्ाकलाप महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत 
विर्ाकलापको कुल िौर्तक पररमाण र संख्र्ा 
आदद उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ लागतः महल ि.ं २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलाप पूरा गिि 
एप्र्ार्जल अिसुार लाग्ि ेरकम उल्लेख गि।े 

महल िं. ६ िारः प्रत्रे्क विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि 
सभबम्न्ित विर्ाकलापहरूको महल ि.ं ५ मा 
छुट् र्ार्एको लागतलाई १०० ले गणुि गरी सोही 
महलको हरफको जभमा रकमले िाग गरी आउि े
अंशलाई लेख् ि।े 

सभपूणि कार्ि मध्रे् गत आ.ि. सभमको कोलम अन्तगित दईु महलहरू छिः् 

महल िं. ७ सभपन्न पररमाणः आर्ोजिा शरुु िए देम्खर्ो कार्ििम कार्ािन्िर्ि 
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गररिे िषि िन्दा अम्घल्लो िषि (गत आ.ि.)  सभम 
सभपन्न गरी सकेको सभबम्न्ित विर्ाकलापहरूको 
पररमाण, संख्र्ा आदद उल्लेख गि।े 

महल िं. ८ िाररत प्रगर्तः गत आ.ि. सभम सभपन्न िईसकेका सभबम्न्ित 
विर्ाकलापहरूको प्रगर्त आर्ोजिा अिर्ििरका 
लार्ग र्ििािररत िारको आिारमा प्रर्तशत उल्लेख 
गिे। िाररत प्रगर्त र्िकाल्दा त्र्स अिर्िसभमको 
प्रगर्त र कुल विर्ाकलापको अिपुातलाई त्र्स 
विर्ाकलापको र्ििािररत िारले गणुि गिुि पदिछ। 
उदाहरणको लार्ग कालो पर ेसडक र्िमािणको कुल 
विर्ाकलाप (१००%) मध्रे् गत आ.ि. सभमको 
प्रगर्त ५० प्रर्तशत िर्ो र कालो परे सडकको 
िार ६०% छ ििे गत आ.ि. सभमको िाररत 
प्रगर्तः 

प्रगर्तxिार
लक्ष्र्   = (५०×६०/१००= ३० प्रर्तशत

 हनु्छ।) 

िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छिः् 

महल िं. ९ सूर्कः महल ि.ं २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको स्िीकृत 
िावषिक कार्ििम अिसुारका सूर्क (संख्र्ा, 
पररमाण आदद) उल्लेख गि।े 

महल िं. १० िारः प्रत्रे्क विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि 
सभबम्न्ित विर्ाकलापको महल िं. ११ मा 
छुयार्एको बजेटलाई १०० ले गणुि गरी सोही 
महलको हरफ (क) को जभमा रकमले िाग गरी 
आउि ेअंशलाई राख् ि।े उदाहरणको लार्ग र्संर्ाई 
आर्ोजिाको कुल बजेट रु. ५५ लाख छ र सो 
बजटे मध्रे् हेडिक्सि र्िमािणको लार्ग रु. ३० 
लाख, िहर र्िमािणको लार्ग रु. १० लाख, पाईप 
कल्िटिको लार्ग रु. १० लाख र प्रशासर्िक खर्ि 
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रु. ५ लाख छ ििे र्ी विर्ाकलापहरूको िार 
िमशः र्स प्रकार र्िकाल्िपुदिछः 

कुल बजेट रु. ५५ लाख मध्रे् प्रशासर्िक खर्ि रु. ५ 
लाख िएकोले प्रशासर्िक खर्ि कटाई बाँकी हिु 
आउि े आर्ोजिाको कुल रकम रु.५० लाख 
िर्ो। 

अतः 

हेडिक्सि र्िमािणको िारः ३०×१००
५० = ६० 

िहर र्िमािणको िारः १०×१००
५० = २० 

 

पाईप कल्िटिको िारः 
१०x१००

५० =२० 

प्रशासर्िक खर्िको िार हुँदैि र कुलिार १०० हिुपुदिछ। 

महल िं. ११ बजटेः स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका प्रत्रे्क 
कार्ििम िा विर्ाकलापहरू पूरा गिि छुयार्एको 
रकम लेख् ि।े 

र्ौमार्सक वििाजिहरूः- 

प्रथम र्ौमार्सकसभमको लक्ष्र् महलमा ििुिपदाि िावषिक 
लक्ष्र्लाई मध्र् िजर राखी प्रथम, दितीर् र ततृीर् 
र्ौमार्सक अिर्िमा वििाजि गिुि पदिछ। सूर्कमा 
उल्लेख िएको पररमाणलाई कार्िर्ोजिा बिाई कुि 
र्ौमार्सक अिर्िमा के कर्त पररमाण सभपन्न गिि 
सवकिे हो सो को आिारमा वििाजि गरी देहार् 
बमोम्जम राख्न ुपदिछः 

 

महल िं. १२, १५ र १८ सूर्कः महल ि.ं २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको महल 
ि.ं ९ मा उम्ल्लम्खत सूर्कलाई तीि र्ौमार्सकमा 
वििाजि गिुिपदिछ। उदाहरणको लार्ग हेड िक्सि 
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र्िमािण कार्िको िावषिक सूर्क १५० र्मटर िए 
र्ही १५० र्मटरलाई तीि र्ौमार्सकमा बराबर िा 
कार्िर्ोजिा अिसुार घटी बढी गरी वििाजि गिि 
सवकन्छ। 

महल िं. १३, १६ र १९ िारः महल ि.ं१० मा उम्ल्लम्खत िावषिक िारलाई 
सूर्कको पररमाणको अिपुातमा र्ौमार्सक िार 
वििाजि गिुिपदिछ। उदाहरणको लार्ग हेडिक्सि 
र्िमािण कार्िको िावषिक िार ६० िएकोमा 
सूर्कको र्ौमार्सक वििाजि बराबर िएको 
अिस्थामा प्रत्रे्क र्ौमार्सक िारको वििाजि २०, 
२० हनु्छ। सूर्क १५० र्मटरको र्ौमार्सक 
वििाजि िमशः ०, ५० र १०० िए र्ौमार्सक 
िारको वििाजि पर्ि िमशः ०, २० र ४० 
हनु्छ। 

महल िं. १४, १७ र २० बजटेः  स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका प्रत्रे्क 
कार्ििम िा विर्ाकलापहरू पूरा गिि छुयार्एको 
िावषिक रकमलाई महल ि.ं ९ मा उम्ल्लम्खत 
िावषिक सूर्कको पररमाणको अिपुातमा र्ौमार्सक 
बजटे वििाजि गिुिपदिछ। उदाहरणको लार्ग 
हेडिक्सि र्िमािण कार्िको िावषिक सूर्क १५० 
र्मटर र र्स विर्ाकलापको कुल बजेट रु. ३० 
लाख िएकोमा सूर्कको र्ौमार्सक वििाजिको 
अिपुातमा बजटेको र्ौमार्सक बाँडफाँड गिुिपदिछ। 
विर्ाकलापको सूर्क प्रत्रे्क र्ौमार्सकमा बराबर 
िएको अिस्थामा बजटेको वििाजि रु. १०, १० 
लाख हनु्छ। सूर्क १५० र्मटरको र्ौमार्सक 
वििाजि िमशः ०, ५० र १०० िए र्ौमार्सक 
बजटेको वििाजि पर्ि िमशः रु. ०, १० र २० 
लाख हनु्छ। 

हरफ (रो) तफि  

हरफ तफि  सबै कार्ििम/विर्ाकलापहरू उल्लेख गरर सकेपर्छ जोड जभमा गिुिपदिछ। 
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हरफ (क) जभमाः (१) महल ि.ं ३, ४, ९, १२, १५, १८ मा 
उम्ल्लम्खत विर्ाकलापहरूको र्काई र 
सूर्कहरूको जभमा गिुि िपिे, 

(२) महल ि.ं ५, ६, ८, १०, ११, १३, १४, १६, 
१७, १९, २० मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापहरूको 
लागत, िार, बजटे र खर्ि रकमहरूको ठाडो जोड 
गरी हिु आउिे रकम लेख् िे,  

हरफ (ख) प्रशासर्िक खर्िः (१) महल ि.ं ३, ४, ७, ९, १०, १२, १३, 
१५, १६ मा ििुि िपिे, 

(२) महल ि.ं ५ र ११ मा प्रशासर्िक खर्िको लार्ग 
छुयार्एको रकम उल्लेख गिे, 

(३) महल ि.ं १४, १७ र २० मा महल ि.ं ११ मा 
प्रशासर्िक खर्िको छुयार्एको िावषिक रकमको 
र्ौमार्सक बाडँफाडँ रकम उल्लेख गिे, 

हरफ (ग) कुल जभमाः (१) हरफ (क) र (ख) मा िएको अंक जोडेर 
लेख् ि।े 
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अिसूुर्ी- ३ 
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (२) र र्िर्म २६ सँग सभबम्न्ित)  

बागमती प्रदेश सरकार 
.................................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 

आ.ि. ............... को ................... अिर्िसभमको लक्ष्र् प्रगर्त वििरण 

बजेट उपशीषिक िं. .......................          
 (रकम रु. हजारमा) 

 
ि. 

सं
. 

 
कार्ििम/ 

विर्ाकलापहरू 
 

 
र्काई 

िावषिकलक्ष्र् 
र्स ............ 

अिर्िसभमको लक्ष्र् 
र्स..........अिर्िसभमको 
िौर्तक प्रगर्त 

र्स ............. 
अिर्िसभमको खर्ि 

 
कैवफर्त 

 सूर्क िार बजेट सूर्क िार बजेट सूर्क िार प्रर्तशत रकम रु. प्रर्तशत 

१ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
(क) जभमा              
(ख) प्रशासर्िक खर्ि              
(ग) कुल जभमा              

  र्ोजिा शाखा प्रमखु             आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु    कार्ािलर् प्रमखु
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फाराम िि ेर्िदेम्शकाः 

आर्ोजिाको र्ििािररत अिर्िमा गररएको कामको प्रगर्त वििरण तर्ार गिि र्ो फाराम 
प्रर्ोग गिुि पदिछ। आर्थिक िषिको श्रािण देम्ख प्रत्र्के र्ौमार्सक, अिि िावषिक र 
िावषिकलाई प्रर्तिेदि अिर्ि मार्ििे छ। प्रर्तिेदि तर्ार गदाि जिु अिर्िको लार्ग 
तर्ार गिि लार्गएको हो, सो अिर्ि, शीषिक र महलहरूको खार्ल ठाउँमा उल्लेख 
गिुि पिेछ। सामान्र्तर्ा र्ौमार्सक लक्ष्र् वििाजि हिेु िएकोले अिि िावषिक 
प्रर्तिेदि पठाउि ुपदाि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको सूर्क, िार र बजेटको आिा 
िाग र प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको सूर्क, िार र बजेट जोडी त्र्स अिर्िको 
लक्ष्र् र्ििािरण गिुि पिछे। प्रगर्तसँग आिद्ध िएका आर्ोजिा िा कार्ािलर्हरूको 
तालकु कार्ािलर् मा र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
र्काई कार्ािलर्मा र्ो फाराम बमोम्जम प्रगर्त वििरण पठाउि ुपदिछ। 

र्ो फाराम र्िभि अिसुार ििुि पदिछः 

महल िं. १िम संख्र्ाः आर्ोजिाको सभपूणि कार्िहरूको िम संख्र्ा 
लेख् िे। 

महलिं. २ कार्ििम/ विर्ाकलापहरूः स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका सबै 
कार्ििम र विर्ाकलापहरू लेख् ि।े 

महल िं. ३ र्काईः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको 
पररमाण, संख्र्ा आदद जिाउिे जस्तैः गोटा, 
घिर्मटर, वकलोर्मटर, जिा, प्रर्तशत आदद 
उल्लेख गिे। 

िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छिः् 

महल िं. ४ सूर्कः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको 
स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका सूर्क 
(संख्र्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे 

महल िं. ५ िारः प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि 
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सभबम्न्ित विर्ाकलापको महल िं. ६ मा 
छुयार्एको बजेटलाई सोही महलको जभमा 
रकम प्रशासर्िक खर्ि कटाई बाकँी हिु 
आउिे आर्ोजिाको कुल रकम अथाित महल 
िं. ६ को जभमा (क) मा िएको रकमले िाग 
गरी हिु आउिे अंशलाई प्रर्तशतमा राख् ि।े 
उदाहरणको लार्ग र्संर्ाई आर्ोजिाको कुल 
बजेट रु. ५५ लाख छ र सो बजेट मध्र् े
हेडिक्सि र्िमािणको लार्ग रु. ३० लाख, िहर 
र्िमािणको लार्ग रु. १० लाख, पाईप 
कल्िटिको लार्ग रु. १० लाख र प्रशासर्िक 
खर्ि रु. ५ लाख छ िि े र्ी 
विर्ाकलापहरूको िार िमशः र्स प्रकार 
र्िकाल्ि ुपदिछः 

  कुल बजेट रु. ५५ लाख मध्र्े प्रशासर्िकखर्ि 
रु. ५ लाख िएकोले प्रशासर्िक खर्ि कटाई 
बाँकी हिु आउिे आर्ोजिाको कुलर कमरु. 
५० लाख िर्ो। अतः 

हेडिक्सि र्िमािणको िारः ३०×१००
५० = ६० 

िहर र्िमािणको िारः १०×१००
५० = २० 

पाईप कल्िटिको िारः 
१०x१००

५० =२० 

 प्रशासर्िक खर्िको िार हुँदैि र कुलिार 
१०० हिु ुपदिछ। 

महल िं. ६ बजेटः स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका प्रत्र्के 
कार्ििम िा विर्ाकलापहरू पूरा गिि 
छुयार्एको रकम लेख् ि।े 
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र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छिः् 

 र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् िने्न 
महल ििुि पदाि र्ालू आर्थिक िषिको अम्घल्लो 
......... अिर्िको सूर्क, िार, बजेट समेत 
जोडी हिु आउिे सूर्क, िार, बजेटको लक्ष्र् 
लेख्न ु पदिछ। तर प्रथम ......... अिर्िको 
लक्ष्र् िने्न महलमा अम्घल्लो अिर्ि हुँदैि। 
र्ालू आर्थिक िषिको अम्न्तम अिर्िको 
प्रर्तिेदिमा िावषिक लक्ष्र्लाई िै र्स 
........... अिर्िसभमको लक्ष्र्मा उल्लेख गिुि 
पदिछ। 

महल िं. ७ सूर्कः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत विर्ाकलापको 
स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिसुारका सूर्क 
(संख्र्ा, पररमाण आदद) मध्र्े र्स ........... 
अिर्िसभमको सूर्क िने्न महलमा उल्लेख 
गिे। 

महल िं. ८ िारः र्स .............. अिर्िसभमको िार उल्लेख 
गिे। 

महल िं. ९ बजेटः र्स .............. अिर्िसभमको बजेट उल्लेख 
गिे। 

र्स ........... अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्त अन्तरगत तीिमहलहरू छिः् 

महल िं. १० सूर्कः महल िं. ७ मा उम्ल्लम्खत सूर्क मध्र्े र्स 
........... अिर्िसभममा सभपन्न िएको प्रगर्त 
सूर्क उल्लेख गिे। 

महल िं. ११ िारः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत प्रत्र्के 
विर्ाकलापको र्स ............ अिर्िसभमको 
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िारलाई िौर्तक प्रगर्तमा उल्लेख गदाि देहार् 
बमोम्जम वहसाब गरी हिु आउिे िार उल्लेख 
गिेः 

 
प्रगर्त सूर्क × िार

 लक्ष्र् सूर्क  =  

                                 महल ि.ं११×महल ि.ं८
लक्ष्र् सूर्क = विर्ाकलापको प्रगर्त िार 

महल िं. १२ प्रर्तशतः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत प्रत्र्के 
विर्ाकलापको र्स ........................ 
अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई उल्लेख गदाि 
देहार् बमोम्जम वहसाब गरी हिु आउिे िार 
उल्लेख गिेः 

 महलिं. ११×१००प्रर्तशत
 महल िं. ८  =विर्ाकलापको िौर्तक 

प्रगर्त प्रर्तशत 

र्स .......... अिर्िसभमको खर्ि अन्तरगत दईुमहलहरू छिः् 

महल िं. १३ रकम रु.: महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत प्रत्र्के 
विर्ाकलापको र्स ...................... 
अिर्िसभमको खर्ि उल्लेख गिेः 

महल िं. १४ प्रर्तशतः महल िं. २ मा उम्ल्लम्खत प्रत्र्के 
विर्ाकलापको र्स ..................... 
अिर्िसभमको खर्ि प्रर्तशतमा उल्लेख गदाि 
देहार् बमोम्जम वहसाब गरी हिु आउिे 
प्रर्तशत उल्लेख गिेः 

 महलि.ं १३×१००प्रर्तशत
 महल िं. 9  = विर्ाकलापको खर्ि 

प्रर्तशत 
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महल िं. १५ कैवफर्तः अन्र् कुरा िए खुलाउिे। 

हरफ तफि  

हरफ तफि  सबै कार्ििम/विर्ाकलापहरू उल्लेख गरीसके पर्छ जोड जभमा गिुि पदिछ। 

हरफ (क) जभमाः (१) महल िं. ३, ४, ७, १०, १५ मा   
उम्ल्लम्खत विर्ाकलापहरूको र्काई र 
सूर्कहरूको जभमा गिुि िपि,े 

 (२) महल िं. ५, ६, ८, ९, ११, १३ मा 
उम्ल्लम्खत विर्ाकलापहरूको िार, 
बजेट र खर्ि रकमहरूको  ठाडो जोड 
गरी हिु आउिे रकम लेख् िे,  

 (३) महल िं. १२ को प्रर्तशत उल्लेख गदाि 
देहार् बमोम्जम वहसाब गरी हिु आउिे 
प्रर्तशत उल्लेख गिेः 

   हरफ(क)जभमाको महल िं.११×१०० प्रर्तशत
हरफ (क)जभमाको महल िं.८ 

=

जभमा िौर्तक प्रगर्त प्रर्तशत 
हरफ (ख) प्रशासर्िक खर्िः  (१) महल िं. ३, ४, ५, ७, ८, १०, ११, 

१२,१५ मा ििुि िपि,े 

 (२) महल िं. ६ मा प्रशासर्िक खर्िको लार्ग 
छुयार्एको िावषिक रकम उल्लेख गिे, 

 (३) महल िं. ९ मा प्रशासर्िक खर्िको लार्ग 
छुयार्एको र्स ......... अिर्िसभमको 
रकम उल्लेख गिे, 

 (४) महल िं. १३ मा प्रशासर्िक खर्िको 
लार्ग छुयार्एको रकममध्र्े र्स 
......... अिर्िसभमको खर्ि उल्लेख 
गिे, 
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 (५) महल िं. १४ मा प्रर्तशत उल्लेख गदाि 
देहार् बमोम्जम वहसाब गरी हिु आउिे 
प्रर्तशत उल्लेख गिेः 

हरफ (ग) कुल जभमाः (१) महल िं. ३, ४, ७, १०, १५ मा ििुि 
िपिे, 

 (२) महल िं. ५, ८, ११, १२ मा हरफ 
(क) जभमामा िएको अंकलाई लेख् ि,े 

 (३) महल िं. ६, ९, १३ मा हरफ (क) र 
(ख) मा िएको अंक जोडेर लेख् ि,े 

 (४) महल िं. १४ मा हरफ (ग) महल िं. 
१३ लाई हरफ (ग) महल िं. ९ ले 
िाग गरी १०० ले गणुि गदाि आउिे 
प्रर्तशत लेख् िे। 
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अिसूुर्ी- ४ 

(र्िर्म २३ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

आर्ोजिा स्िीकृर्तको आिार र तररका 

१. आर्ोजिा स्िीकृर्तको आिार: 

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले र्िभि सूर्िा एिं जािकारीको आिारमा 
मार आर्ोजिा िा कार्ििम स्िीकृत गिुि पिेछ। 

१.१ आर्ोजिाको रूपरेखा 

१.१.१ आर्ोजिाकोउदे्दश्र् 

१.१.२ आर्ोजिाको िेर 

१.१.३ आर्ोजिाको कार्ािन्िर्ि अिर्ि 

१.२ आर्ोजिाको कुल लागत अिमुाि रु.  

१.२.१ विकास तथा र्िमािण लागत 

१.२.२ सिालि लागत 

१.२.३ अन्र् (अिदुाि ददिपुिे िए सो खुलाउिे)  

१.३ लागत व्र्होररिे स्रोत 

१.३.१ िेपाल सरकार 

१.३.२ प्रदेश सरकार 

१.३.३ स्थािीर् तह 

१.३.४ बाह्य सहर्ोग 

 (क) ऋणः 

(ख) अिदुािः 
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१.४ आर्ोजिाबाट प्राप्त हिेु प्रर्तफल 

१.४.१ उत्पादि िृवद्धमा पगु्िे सहर्ोग िा र्ोगदाि 

१.४.२ रोजगारीमा हिेु िृवद्ध 

१.४.३ आर्ोजिाको आन्तररक प्रर्तफल 

१.४.४ अन्र् आर्थिक सामाम्जक प्रर्तफल 

(क) आर्थिकः 

(ख) सामाम्जकः 

१.५  आर्ोजिाको आर्थिक विश्लेषण 

१.५.१ लागत लािको अिमुार्ित अिपुात 

१.५.२ लागत प्रिािकारम््ताको अिमुाि 

१.६ आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि र खर्ि तार्लका 

िषि प्रमखु कार्ि र पररमाण लागत अिमुाि 

 प्रमखु कार्ि र्काई पररमाण विकास र्िमािण सिालि अन्र् जभमा 

        

 १.७ आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिि आिश्र्क पि ेजिशम्क्त र प्रमखु र्िमािण       
      सामग्री 

१.७.१ आिश्र्क पि ेजिशम्क्त 

िषि संख्र्ा 

  

 `  



 

130 
 

  १.७.२ र्िमािण सामग्री 

िषि र्िमािण सामग्री वििरण र्काई पररमाण 

    

१.८ आर्ोजिा सिालि प्रस्ताि 

आर्ोजिा र्रणको कार्ि सभपन्न िर्सकेपर्छ सिालि अिस्थामा कसरी त्र्सको 
सिालि गररिे हो, सिालि खर्ि कर्त लाग्ि सक्दछ र कर्त आर् आजिि 
गिि सवकन्छ िा उपिोक्तालाई हस्तान्तरण कवहले गिे सो खुलाउि ुपदिछ। 

१.८.१ सिालि प्रबन्ि 

१.८.२ खर्ि अिमुािः- कभतीमा तीि िषिको लार्ग 

१.८.३ उपिोक्तालाई हस्तान्तरण गररि ेर्ोजिा िए प्रदेश  
 सरकार िा स्थािीर् तहको सहर्ोग आिश्र्क पि ेिा  
 िपिेः 

१.८.४ कभतीमा तीि िषिको सभिावित आर् आजिि 
२. आर्ोजिाको स्िीकृत ददिे प्रविर्ा र अर्िकारीः 

(१)  प्रस्तावित आर्ोजिा रावष्ट्रर् विकासको उदे्दश्र्, िेरगत (Sectoral) कार्ििीर्त 
अिकूुलल छ छैि एिं स्िीकृत आिर्िक र्ोजिामा समािेश िएको हो 
होर्ि िने्न सभबन्िमा मन्रालर्ले आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को 
परामशि र्लि ुपिछे। 

(२)  आर्ोजिाको कामको लार्ग प्रस्ताि गररएको खर्िका आिारहरू प्रर्र्लत 
मूल्र्, लाि, लागत खर्िको आिारमा मिार्सब छ ििी आर्ोजिा प्रमखु िा 
प्रर्तिेदि प्रस्ततु गिे प्रमखुले र्सफाररश गरेको हिु ुपिछे। 

(३)  आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को परामशिलाई ध्र्ािमा राखी 
सभबम्न्ित मन्रालर्ले र्िभि बमोम्जम आर्ोजिाको स्िीकृर्त एिं कार्ािन्िर्ि 
गिेछ। 
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(क)  स्िीकृत आिर्िक र्ोजिामा समािेश िएको एिं त्र्समा उल्लेख 
िए बमोम्जम िै प्रस्तावित आर्ोजिाको लाि एिं खर्ि हिेु देम्खएको 
र आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को पर्ि अिकुुल रार् 
िएकोमा सभबम्न्ित मन्रालर्ले स्िीकृर्त ददिे। 

(ख)  आिर्िक र्ोजिामा समािेश ििएको िा सो र्ोजिामा छुयार्एको 
िन्दा बढी आर्थिक दावर्त्ि पि ेगरी आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिुिपि े
िएमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को रार् र्लिपुिछे। 

(ग)  आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर्को रार् अिकूुल ििएमा सो 
रार्हरू उल्लेख गरी सभबम्न्ित मन्रालर्ले प्रदेश सरकार 
(मम्न्रपररषद्) मा प्रस्ताि पेश गिुिपिेछ। सो सभबन्िमा िएको 
र्िणिर्ािसुार हिेुछ। 

(४)  आर्ोजिा प्रस्ताि पेश गदाि सो आर्ोजिा सभपन्न िएपर्छ सो आर्ोजिा 
सरु्ारु एिं ददगो रूपमा सिालि गिे आर्ोजिा सिालि र्ोजिा प्रस्ताि 
(Project Operation Plan) पर्ि आर्ोजिा प्रर्तिेदि प्रस्ततु गिे प्रमखुले 
र्सफाररश साथ पेश गरेको हिु ुपिछे। 

(५)  मार्थ उम्ल्लम्खत आिारहरूको अर्तररक्त आर्ोजिा/कार्ािलर्लाई 
अिशुासिशील एिं सदुृढ गराउिे प्रर्ोजिका लार्ग आिश्र्क प्रविर्ाहरू 
प्रदेश सरकारले समर् समर्मा स्पष्ट गररददि सक्िछे।  
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अिसूुर्ी- ५ 
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

ऋण/अिदुाि (सोि ििाि हिेु) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम 
आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सकसभमको अिस्था 

र्ोजिाको िाम र ठेगािाः 
उपशीषिक ि.ं: 
संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि ि.ं: 
दात ृसंस्थाः 
ऋण अिदुाि िं.: 
ऋण अिदुाि सरुु हिुे र्मर्त: 
ऋण अिदुाि बन्द हिुे र्मर्त: 

र्स आ.ि. को स्िीकृत बजेट (शोिििाि हिुे गरी) 
 

 
 
 
 

 
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुः         कार्ािलर् प्रमखु: 
र्मर्तः           र्मर्तः 
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रष्टव्र्ः 
(१) र्ो फाराम र्िर्म ३८ बमोम्जम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ। 
(२) र्ो प्रर्तिेदि फाराम र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्रददि र्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु 

र्िकार्/मन्रालर्मा पेश गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी- ६ 
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

ऋण/अिदुाि (अर्ग्रम िगद सहार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम 
आ.ि. ......... को ........... र्ौमार्सकसभमको अिस्था 

 
संर्ोजक िा शोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि िं.:  दात ृसंस्था: 
ऋण अिदुाि संकेत िं.:       र्ोजिाको िाम र ठेगािा: 
ऋण अिदुाि सरुु हिेु र्मर्त:      ऋण अिदुाि बन्द हिेु र्मर्त: 
 
 
 
 
 
 
 
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुः      कार्ािलर्/र्ोजिा प्रमखुः 
र्मर्तः         र्मर्तः 
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रष्टव्र्ः 

(१) महल िं. ३, ४, ६ र ८ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्न ुपदिछ। 

(२) महल िं. ९ मा महल िं. ८ लाई ऋण/अिदुािको प्राप्त गरेको ददिको विर्िमर्दरले गणुि गरी हिेु रकम लेख्न ुपदिछ। 

(३) महल िं. ५ र ७ मा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा प्राप्त रकम लेख्न ुपदिछ। 

(४) महल िं. १२ प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट िएको र्िकासा आदेश रकम लेख्न ुपदिछ। 

(५) र्ो फाराम र्िर्म ३८ बमोम्जम सोि ििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ। 

(६) र्ो प्रर्तिेदि र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु र्िकार्/मन्रालर्मा 
पेश गिुि पदिछ। 
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अिसूुर्ी- ७ 

(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 
अिदुाि (सोझै िकु्तािी) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम 

आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सकसभमको अिस्था 
र्ोजिाको िाम र ठेगािाः 
उपशीषिक ि.ं: 
संर्ोजक िा सोि ििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि ि.ं: 
दातसंृस्थाः 
अिदुाि संकेत िं.: 
अिदुाि शरुुहिु ेर्मर्तः 
अिदुाि बन्द हिुे र्मर्तः 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुः        कार्ािलर्/र्ोजिा प्रमखुः 
र्मर्तः          र्मर्तः 
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रष्टव्र्ः 

(१) महल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्नपुदिछ। 

(२) महल िं. ४ मा र्ोजिा शरुु िए देम्ख गत आ.ि. सभमको सोझै िकु्तािी रकम उल्लेख गिुिपदिछ र र्ो व्र्होरा दात ृ
संस्थाबाट पवुष्ट िएको हिु ुपदिछ। 

(३) र्ो फाराम र्िर्म३8 बमोम्जम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुिपदिछ। 

(४) र्ो प्रर्तिेदि फाराम र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र तालकु 
र्िकार्/मन्रालर्मा पेश गिुिपदिछ। 
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अिसूुर्ी- ८ 
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

अिदुाि (िस्तगुत सहार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम 
आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सकसभमको अिस्था 

र्ोजिाको िाम र ठेगािाः 
उपशीषिक ि.ं: 
संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि ि.ं: 
दात ृसंस्थाः 
अिदुाि संकेत िं.: 
अिदुाि शरुु हिुे र्मर्तः 
अिदुाि बन्द हिुे र्मर्तः 
 

 
 

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुः       कार्ािलर्/र्ोजिा प्रमखुः 
र्मर्तः         र्मर्तः 
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रष्टव्र्ः 

(१) महल िं. ३, ४, र ५मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्नपुदिछ। 

(२) महल िं. ४ मा र्ोजिा शरुु िए देम्ख गत आ.ि. सभमको प्राप्त िस्तगुत सहार्ता रकम उल्लेख गिुिपदिछ र र्ो व्र्होरा 
दातसंृस्थाबाट पवुष्ट िएको हिुपुदिछ। 

(३) र्ो फाराम र्िर्म ३8 बमोम्जम सोि ििाि मागगिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ। 

(४) र्ो प्रर्तिेदि फाराम र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु 
र्िकार्/मन्रालर्मा पेश गिुि पदिछ। 
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अिसूुर्ी- ९ 
(र्िर्म ३८ को उपर्िर्म (६) सँग सभबम्न्ित) 

............... मन्रालर् 
ऋण/अिदुाि (सोि ििाि हिेु) रकमको प्रर्तिदेि फाराम 

आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सकसभमको अिस्था 
 

 
 
 
 
 
 

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखुः       सम्र्िः 
र्मर्तः          र्मर्तः 
रष्टव्र्ः 

(१) महल िं. ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख् ि ुपदिछ। 
(२) र्ो प्रर्तिेदि फाराम र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको तीस ददि र्िर मन्रालर्ले प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश 

गिुि पदिछ। 
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अिसूुर्ी- १० 

(र्िर्म ५६ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

बागमती प्रदेश सरकार 

.................................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 

बरबझुारथ प्रमाण पर 
 

र्स मन्रालर्/सम्र्िलार्/कार्ािलर्/आर्ोजिाका ... ... ... ... ... ... 
श्री ... ... ... ... ... ... ... ... को म्जभमा रहेको सरकारी िगदी म्जन्सी 
कागजपर र अरू सभपम्त्त आफ्िा हालिाला ... ... ... श्री... … … ... ... लाई 
र्मर्त ... ... ... मा बझुाईसक्ि ुिएको कुरा प्रमाम्णत गररन्छ। 

 

 

बझु्िकेो िाम  बझुाउिेको िाम  कार्ािलर् प्रमखुको िाम 

सही   सही   सही 

र्मर्त   र्मर्त   र्मर्त 
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अिसूुर्ी- ११ 

(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

बागमती प्रदेश सरकार 

.......................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 
 

गोश् िारा िरौटी खाता 
 

आर्थिक िषि................... 

 
 

र्ढाउिकेो िाम थरः-   प्रमाम्णत गिेको िाम थरः-  

सहीः-     सहीः- 

र्मर्तः-     र्मर्तः- 

 

 
 

अिसूुर्ी- १२ 
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(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

बागमती प्रदेश सरकार 

.....................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 
 

व्र्म्क्तगत िरौटी खाता 

 

िरौटी राख् िकेो िामः-  

ठेगािाः-  

आर्थिक िषि........... मवहिा ............ 

िौर्र ि.ं र्मर्त वििरण जभमा डेविट 
खर्ि िेर्डट 

 
बाँकी डे./िे कैवफर्त 

       

 

र्ढाउिेको िाम थरः-   प्रमाम्णत गिेको िाम थरः-  

सहीः-     सहीः- 

र्मर्तः-     र्मर्तः- 
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अिसूुर्ी- १३ 

(र्िर्म ८२ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 

बागमती प्रदेश सरकार 

.....................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 

टेर्लफोि, र्न्टरिेट, िारा, बत्ती र र्स्तै अन्र् सवुििा िापतको िरौटी वििरण 

र्स.िं. िरौटी 

सभबन्िी 

वििरण 

टेर्लफोि 
ि.ं/र्मटर 
ि.ं/अन्र् 

िरौटी प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को लगत 
ि.ं(प्र.ले.र्ि.का.ले 

ििे) 

कैवफर्त 

रकम िरौटी 
बझु्िे 

कार्ािलर् 

बझेुको 
र्मर्त र 
रर्सद 
ि.ं 

        

लगत राख् ि अिरुोि गिे          लगत जिाई प्रमाम्णत गिे 

कार्ािलर् प्रमखुको िाम थरः         प्र.ले.र्ि.का.को अर्िकृतको िाम थरः 

सहीः            सहीः 

र्मर्तः            र्मर्तः 

िोटः 

र्ो वििरण रकम बझेुको िरपाईको प्रमाम्णत प्रर्तर्लवप संलग्ि गरी दईु प्रर्त प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ु पिछे। प्रदेश ले. र्ि. का. ले एक प्रर्त 
लगतमा जिाई सभबम्न्ित कार्ािलर्लाई वफताि गिुि पदिछ।वििरण महलमा िरौटी 
खर्ि लेख्दाको गौश् िारा िौर्रमा िै र्मर्त र सवुििा पाउिे व्र्म्क्त िए व्र्म्क्तको 
िाम पद समेत खुलाउि ुपिछे। 
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अिसूुर्ी- १४ 

(र्िर्म ८२ को उपर्िर्म (२) सँग सभबम्न्ित) 

बागमती प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजिा मन्रालर् 

प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्/प्रदेश लेखा र्िर्न्रक र्काई कार्ािलर् 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... म्जल्ला 

पर संख्र्ाः 
 

विषर्ः टेर्लफोि, िारा, बत्ती, र र्स्तै अन्र् सवुििा िापतको िरौटी सभबन्िी िावषिक 
वििरण। 

र्स.िं. कार्ािलर्को 

िाम 

िरौटी रहेको रकमको वििरण कैवफर्त 

(िरौटी रकम वफताि िई 
सम् र्त कोष दाम्खला 
िएमा िा र्मन्हा िएमा 

जिाई पठाउिे) 

टेर्लफोि िारा बत्ती अन्र् जभमा 

        

 

पेश गिेको िाम थरः            प्रमाम्णत गिेको िाम थरः 

सहीः                सहीः 

र्मर्तः                 र्मर्तः 
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अिसूुर्ी- १५ 

(र्िर्म ८९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबम्न्ित) 
 बागमती प्रदेश सरकार 

..............................................मन्रालर्/सम्र्िालर्/कार्ािलर् 
आर्थिक िषि .................. को आर्थिक कारोबारको 

संम्िप्त िावषिक प्रर्तिेदि 

 

   वििरण    रु. 
१. लगती राजस्ि (दण्ड जररबािा सवहत) 
 (क) लगत 

  १) गत सालबाट 

  २) र्ो सालको थप 

    जभमा M क (१) + क (२) 
(ख) असलुी र लगत कट्टा  
(१) असलुी िई लगत कट्टा  
(२) लगत कट्टा  
जभमाः ख (१) + ख (२)  
(ग) लगत बाकँी (क – ख)  
(घ) असूली  
(१) कुल असलुी  
(२) राजस्ि खातामा दाम्खला  
(३) दाम्खला गिि बाकँी 
जभमाः घ (१)  

२.  हसिली राजस्ि (लगत बाहेकको विविि आभदािी)  
(क) आभदािी  
(ख) राजस्ि खातामा दाम्खला  
(ग) दाम्खला गिि बाकँी 
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३.  कुल राजस्ि घ (१) + २ (क) 
४.  िावषिक बजेट र्िकासा खर्ि र बाकँी 
बजेट उपशीषिक िं.               कार्ििम            िावषिक बजेट र्िकासा खर्ि

 ....... बाकँी 
४.१  स्रोत अिसुार  
(क) िेपाल सरकार  
(ख) प्रदेश सरकार  
(ग) िैदेम्शक  

(अ) ऋण  
– सोिििाि हिेु  
– िगद  
– र्सिै िकु्तािी  
(आ) अिदुाि  

– सोिििाि हिेु  
– िगद  
– र्सिै िकु्तािी  
– िस्तगुत सहार्ता  
जभमाः  

४.२  खर्िको िगीकरणः  
क)  उपिोग खर्ि तफि   
ख)  पँूजीगत खर्ि तफि   
जभमा  
बाँकी रकम बैंक दाम्खला रु.  
फछ र्ौट हिु बाकँी पेश्की रु.  

५.  पेश्की 
गत विगत आ.ि.को  
र्ो आ.ि.को  

जभमा  
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फछ र्ौट 

फाँटिारीबाट  
िगद दाम्खलाबाट  

जभमा  
बाँकी 
भर्ाद र्िरको  
भर्ाद िाघेको  

जभमा 
६.  िरौटी 
आभदािी 
गत सालबाट सरेको  
र्ो सालको थप  

जभमा  
खर्ि 
वफताि खर्ि  
सदर स्र्ाहा  

जभमा  
बाँकी 

७.  िकु्तािी गिुि पिे दावर्त्िहरू 

गत सालको  
र्ो सालको  

जभमा  
िकु्तािी िएको  
बाँकी 

जभमा  
८.  म.ले.प. बेरुज ु

गत आ.ि. सभमको  
र्िर्र्मत गिे  
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असलु गिे  
जभमा  

र्ो आ.ि. सभमको  
र्िर्र्मत गिे  
असलु गिे  

जभमा  
फछ र्ौट 

र्िर्र्मत÷प्रमाण पेश गरी  
असलु गरी  

जभमा  
बाँकी 
र्िर्र्मत गिे  
असलु गिे  

जभमा  
 

९. म्जन्सी (खप्िे मालसामाि ििि आदद) जभमा (रु. मा)  
आभदािी 
गत सालबाट सरेको मौज्दात  
र्ो सालमा खररद िएको  
सहर्ोगबाट प्राप्त िएको  
अन्र्रबाट हस्तान्तरण िई आएको  

जभमा  
खर्ि  

टुटफुट र्मन्हा  
र्ललाम, र्बिी  
हस्तान्तरण िई अन्र्र गएको  

जभमा  
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बाँकी रकम  
(ििि र उपकरण, मोटर, बस, ट्रक, हेिी र्क्िीपमने्ट आदद १ लाख िन्दा 

बढी मूल्र् पिे म्जन्सी सामािको वििरण छुटै्ट संलग्ि गिुि पिे)  
जभमा  

१०.  उत्पादि व्र्िसार्को सामाि (रकम रु.) 
गत सालबाट सरेको  
र्ो सालको थप  

जभमा  
र्बिी िएको  
काममा लागकेो  
र्मन्हा िर्त िएको  

जभमा  
बाँकी (रकम रु.)  
 

११.  कार्ािलर् सामाि (खर्ि िएर जािे)  
बाँकी (रकम रु.)  
 

 

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमखु÷फाँट प्रमखुको                       कार्ािलर् प्रमखुको  
िाम थरः           िाम थरः  
सहीः            सहीः  
र्मर्तः            र्मर्तः 
रष्टव्र्ः र्मर्त २०७८।१०।१७ मा प्रकम्शत प्रदेश राजपर सूर्िा अिसुार 

अिसूुर्ीहरुमा िएको "प्रदेश सरकार/बागमती प्रदेश" िने्न शब्दहरुलाई 
"बागमती प्रदेश सरकार" िने्न शब्दहरुमा रुपान्तरण गररएको छ। 

 


